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Pilsudskis atsisakė 
būt prezidentu

\ 7

Anglijai gresia didelis 
pramonės krizis

Ispanija reikalauja, kad Abd- 
el-Krimas butų nužudytas

Ispanija reikalauja egze
kucijos Klimui

Francija betgi atmeta ispanų 
reikalavimą; buvęs rif f iečių 
vadas gyvens poniškai

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
31. —Tarp Ispanijos ir Franci- 
jos kilo ginčų klausimu, kaip 
dabar turi būt pasielgta su pa
sidavusiu Bifl’o vadu Abd-el- 
K rimu.

Ispanija reikalauja, kad su 
juo butų pasielgta kaip su nu- 
nuveiktu maištininku, vadinas, 
kad jisz butų sušaudytas arba j 
pakartas. Francija bet^i tokį 
ispanų reikalavimą atmeta ir 
sako, kad su juo turi būt pasi
elgta, kaip paprastai elgiamos 
su nelaisvėn paimtu aukštu 
priešu. i

Riffo vadas tatai dabar laiko
mas Feze, Morokkoj, ligi bus 
galutinai nuspręsta, kur jis iš
tremti. Nuolatiniame ištrėmi
me jis gaus iš Franci jos didelę 
pensiją, taip, kad galės gyventi 
prabangoj, taja sąlyga, kad jis 
prisieks ištikimumą Morokkos 
sultonui ir prižadės niekados 
daugiau nekelti maišto..

Pilsudskis, išrinktas pre
zidentu, atsisakė

Jis nepritariąs krašto konstitu
cijai, kuri neduodanti reikia
mos prezidentui galios

VARŠUVA, geg. 31. —Bend
rame Lenkijos senato ir atsto
vų buto posėdy respublikos pre
zidentu šiandie buvo išrinktas 
maršalas Juozas Pilsudskis, bet 
jis atsisakė būt prezidentu.

Pilsudskis gavo 292 balsus, o 
jo oponentas, dešiniųjų partijų
kandidatas Bninskis, gavo 193. 
šešiosdešimt vienas seimo na
rys susilaikė nuo balsavimo.

Balsai rodo, kad už Pilsudskį 
stipriai balsavo “piastiečiai” 
(ūkininkai) ir tautiniai darbi
ninkai, nors ligi seimo susirin
kimo pastarieji laikėsi neitra- 
liai.

Dešiniųjų partijos, kuri kon
troliuoja 209 balsus, * nstuoni 
nariai atsisakė balsuoti už 
Bninskį, o keturi nedalyvavo 
seime.

Rinkimų metu seimo rūmai 
buvo stipriai sergėjami. Kiek
vienas asmuo, prieš {įeisiant ji 
į rumus, policijos buvo po ke-’ 
turis penkis kartus patikrina
mas. Visos gatvė:: į seimo ra
mus buvo per pusę mylios nuo 
jų atkirstos. Piliečiams buvo 
įsakyta priešakinus save namu 
langus laikyti uždengtus visą 
priešpietį.

Pilsudskis, seimo pirmininko 
Ratajo praneštas apie išrinki
mą, atsisakė nuo prezidentūros 
dėl to, kad, sąžiniškai, jis nesu
tinkąs su esamąja krašto kon
stitucija. Jis patarė išrinkti 
Vilniaus universiteto profesorių 
Marijoną Zdziechovskį, arba 
Lvovo universiteto profesorių 
Igną Moscickį.

pilsudskis sako, kad dabarti
nė konstitucija neapsaugojanti 
prezidentą nuo seimo ir neduo
danti jam galios, atsitikus būti
nam reikalui, paleisti seimą.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau 
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
j dieną.

Parduokit kas jums nereiki 
iingas per paskelbimus Naujie
nose.

Anglijai gresia didelis 
pramonės krizis .

Del kasyklų streiko fabrikai 
ima užsidarinėti; bedarbių 
skaičius vis didėja

LONDONAS, geg. 31. — Pa- 
sibąigus visuotinam streikui, 
kuris grėsė politiniu krizių, 
Anglija dabar pradeda vis skau
džiau jausti kasyklų streiką. 
Visuotinas streikas statė pavo
jui! socialinę Anglijos struktū
rą, anglies streikas dabar stato
pavojuj) ekonominį krašto ger
būvį.

| Valdžia išleido įsakymą ma- 
’žinti anglies vartojimą. Šeimy
noms leista suvartoti anglies 

'vos penkiasdešimt šešis svarus 
savaitėje. Pramoninkai, kurie 
negali gauti anglies iš'užsienio, 
uždarinėja savo fabrikus, tuo 

■tarpu kai kiti dirba vos tris 
keturias dienas per savaitę.

Krašto nuostoliai dėl streiko 
yra milžiniški. Geležinkeliai žu
do milionus dolerių; krašto pra- 
jmonių veiklumas vis labiau 
smunka.

Kenčia kaltu ir patys darbi- 
įninkai. Balandžio 26 dieną 
Londone'buvo 115,000 bedarbių, 
mėnesį gi vėliau bedarbių skai
čius pasiekė jau 196,000. t^ir- 
minghame bedarbių skaičius 
pašoko nuo 19,000 į 40,000; ki
tuose pramonės centruose padė
tis dar blogesnė.

Premjeras Baldwinas pranešė 
i kasyklų savininkams, kad val
džios žadėta 15 milionų dolerių 
subsidija kasykloms atšaukia
ma nuo birželio T dienos, bet 
tatai jokios jiems įtakos nepa
darė. , Nė kasyklų savininkai, 
nė angliakasiai nuo savo reika
lavimų nenusileidžia.

' Italija grąžina į Ameriką
> karo veteranus

ROMA, Italija, geg. 31. — 
Jungtinių z Valstijų kongresui 
priėmus įstatymą, kuriuo lei
džiama, neatsižvelgiant į kvotą, 
grįžti į Ameriką tiems svetim
šaliams, kurie karo metais tar
navo Jungtinių Valstijų armi
joj ar laivyne, bet po karo pa
liaubų buvo sugrįžę į savo gim
tuosius kraštus, Italija, tuo įs
tatymu naudodamos, išleidžia į 
Ameriką visą laivą tokių karo 
veteranų. Juos lydės vienas Ita
lijos karo laivas kaipo garbės 
sargyba. ,

Įtartieji dėl bombos me
timo paskelbė bado 

streiką
BUENOS AIBES, Argentina^ 

geg. 31. — Aštuoni asmens, 
areštuoti ryšy su sprogimu
bombos ties Jungtinių Valstijų 
ambasada, paskelbė bado strei
ką. Kalbamas bombos sprogi
mas ties ambasada įvyko prieš 
porą savaičių, ir dėl to buvo ke
lios dešimtys iAmenų areštuo
ta.

150-metinė paroda Phila- 
delphijoj atsidarė

PHILADELPIIIA, Pa., geg.
31. — Šiandie tapo formaliai 
atidaryta Tarptautinė Pusant- 
rašimtmetinė paroda, suruošta 
Nepriklausomybės Deklaracijos 
pasirašymo 150-metii>ėms su
kaktuvėms švęsti. Paroda tęsis 
per ištisus šešis mėnesius, taigi 
iki šių metų gruodžio 1 dienos.

Parodos ruošėjų komitetas ti
kis, kad per tuos šešis mėne
sius Philadelphiją atlankys apie 
30 milionų svečių.

1,200 žmonių žuvo per 
cikloną Burnoje '■

LONDONAS, geg. 31. —Ex- 
change Telegrapho gautas iš 
Ranguno, Burmos, pranešimas 
skelbia, kad ciklonas ir jūrių 
išsiliejimas nugaišinę Burmoj 
1,200 žmonių.

Ciklonas užėjęs praeitą tre
čiadienį, kaip 8'/2 valandą vaka
ro. Iš jūrių atėjo milžiniška 
vilnis ir, briaudamos aukštyn 
Naafo upe, užliejo plotus per 
penkiasdešimt mylių nuo upes, 
naikindama kaimus ir sodybas. 
Daug gyvulių taipjau žuvo.

Du amerikiečiai išgelbė
ti iš Meksikos banditu 

' rankų
LA RĖDO, Tex., geg. 31. — 

Anienkos konsulas Torreone, 
Meksikoj, praneša, kad Meksi-
kos fedemlės kariuomenės kuo- SKRENDA Iš NEW IORKO 
pa išgelbėjus iš banditų rankų, BUENOS AIRES 
du amerikiečiu, Conradą Brand-1 . ,
eną ir Julės Gallagherą, kuriuos' HAVANA, Kuba, geg. 31.

A.

nuo gegužės 18 dienos banditai Argentinos sportsinenas Ber- 
Jaikė nelaisvėj, reikalaudami iš nardo Duggan, kurs skrenda.iš 
jų pihigų išsipirkti. Išgelbėta New York o į Buenos Airesk, šį 
jie tik po aštraus susirėmimo, rytą 10 vai. atskrido į Havaną, 
kuriame du banditai buvę nų-‘ 
kauti, o jų vadas Galindo sun- 1 
kiai sužeistas. i

Vienuolika žmonių žuvo'
dėl lietaus audros ! Chicagai ir apielinkei oficia-

 lis oro biuras šiai dienai pra- 
TOKIO, Japonija, ^eg. 31.— našauja:

Centralinę Japoniją vakar at- Aplamai gražu ir pu-
lankė baišiai smarki lietaus au- satinas, didžiumoj vaka- 
dra, dėl kurios Hirošimos pre- rų vėjas.
fekturoj įvyko kah.o nuslinki- ’ Vakar temperatūra vidutiniš- 
mas, užmušęs vienuoliką žmo- kai siekė 74° F.
nių. Susisiekimas toje srityje šiandie saulė teka 5:17, lei- 
tapo visai nutrauktas. džiasi 8:18 valandą.

IPacific and Atlantic Photo]

Keąp, Creighton universiteo atletas, šoka per studenčių galvas.

Del maišto Portugalijos 
kabinetas rezignavo

LISABONAS, Portugalija, 
geg. 31. — Del kilusio praeitą 
penktadienį kariuomenės maiš
to- Bragoj ir Oporte, Portugali
jos premjero da SiIvos m miste
rių kabinetas rezignavo. Bes- 
publikos prezidentas Machado 
pakvietė revoliucininkų vadą 
Cabecadasą paimti valstybės 
vadžias į savo rankas, ligi bus 
sudarytas naujas kabinetas.

Revoliucija įvyko be kraujo 
liejimo, nepaleidus nė vięno šo
vinio.

Revoliucininkų komitetas iš
leido proklamaciją, kurioj jis 
skelbia, kad judėjimas esąs gry 
nai respublikinis, o ne karinis. 
Jo tikslas esąs sudaryti valdžią 
demokratiniais pamatais ir iš
vaduoti Portugaliją iš politikie
rių, kurie baigią kraštą naikin
ti.

2? žmonės žuvo amunici 
jos okspliozijoje

SAO PAULO, Brazilija, geg. 
31. — Vietos l»mo 'regimento 
amunicijos sandėly vakar įvyko 
baisi ekspliozija,! kurios dvide
šimt du asmens buvo užmušti, 
o daug kitų sužeisti. Užmuštų 
buvo dvidešimt‘Civilių žmonių 
ir du karininkai. Amunicijos 
sandėlys buvo visai sudrasky
tas.

lORHS

Septyni asmens žuvo 
' ugny Brooklyne

NEW YOBKAS, geg. 31. — 
Septyni asmens — motina, ke
turi vaikai, vienas senyvas žmo
gus ir viena moteriškė —- žuvo 
ugny, kuri praeitą naktį Brook
lyne, Carnarsie-Brownsville 
miesto daly, sunaikino seną 
Taaft viešbutį.

Žuvusieji yra: Mrs. Hughes ir 
jos keturi vaikai; Joseph Nolan, 
65 metų, ir Mrs. Smith, polici
ninko 'našlė.

Trys sudegė Balfimorėj
BALTIMORE, Md., geg. 31. 

— Praeitą naktį gaisras' sunai
kino Dro Aarono Embero, žy
maus John Hopkins universite
to egiptologo, namus, kurių 
ugny žifvo taipjau jo žmona, 
šešerių metų sūnūs ir jų tarnai
tė. Pats Dras JSfnber taipjau 
skaudžiai apdegė.

/ —p

5 darbininkes žuvo dirb
tuvės gaisre

BOCKFORD, 111., geg. 31. -i 
Praeito penktadienio vakarą 
Suttono celuloido fabrike kilo 
gaisras, kuriame penkios darbi
ninkės negyvai sudegė, aštuo- 
nios pavojingai apdegė, o daug 
kitų buvo lengviau sužalotų.

žuvusios darbininkės dirbo, 
kaitų su kitom aštuoniom mer
gaitėm, antrame aukšte. Pasta- 
rasias, nors skaudžiai apdegin
tas, pavyko jiar gyvas išgelbėti, 
bet jų draugės žuvo liepsnose.

Chicagos tinkuotojai 
laimėjo streiką

Tinkuotojų streikas Chicagoj, 
tęsęsi s per septynias savaites, 
pasibaigė streikininkų laimėji
mu. Tinkuotojai dabar gaus 
$1.62 (/į valandai arba 13 do

lerių dienai algos. Prieš tai 
jiems buvo mfkama $1.50 va
landai. Streike dalyvavo dau
giau kaip 3,000 tinkuotojų.

Rado negyvą garaže
Paul Schuman, gyv. 3202 So. 

48th court, Cicero, rasta garaže 
negyvas, šiandie bus daromas 
inkvestas.

Ku-klux-klanietis prisipa
žino siuntęs bombą

MUSKEGON, Mieli., geg. 31. 
— Blue Lake valsčiaus konsta- 
belis Asą K. Bartlett, vietos 
ku-klux-klaniečių vadas, polici
jos areštuotas, pagaliau prisi
pažino, kad jis pasiuntęs paštu 
bopibą Muskegono supervizo- 
riui Augustui Krubaechui, ku
ri, sprogdama, užmušė patį 
Krubaechą, jo dukterį Janetą 
ir jos sužieduotinį Williamą 
Franką, chicagietį.

Prisipažinęs kaltas esąs, kla- 
niečių vadas pasakė, kad bombą 
pasiuntęs dėl to, kad jis negalė
jęs pakęsti, kad toksai klanie- 
čių priešas, Jcoks buvęs Krubae- 
chas, butų miesto viršininkas.

$8,000,000 Floridos kom
panija bankrotavo

JACKSONVILLE, Fla., geg. 
31. — Bankroto teisman nuėjo 
viena didžiausių Floridos žemės 
kompanija, . American British 
Improvement korporacija, kuri 
steigė taip vadinamą , Florida 
Klubą, turėjusį būt Amerikos 
Riviera, prieidama betgi tik 
vieniems milionininkams.

Bankroto peticijoj koiporaci- 
jos flirtas paduodama $2,551,- 
518, o skolos — $8,581,576.

Be Amerikos piniguočių tai 
korporacijai nemaža pinigų prif 
kišo ir kai kurie tmtingi Angli
jos aristokratai.

Trys asmens užmušti 
traukiniui sudau- \ 

žius autą
'EVELETH, Minn.* geg. 31.— 

Trys asmens buvo užmušti, jų 
automobiliui trenkus į lekiantį 
traukinį.

BELLEVUE, Ghio, geg. 31. 
'Praukiniui užgavus kryžkelėj 
automobilį buvo užmušti Elnaer 
Nevvhall, Jungtinių Valstijų 
agrikultūros departamento a- 
gentas, ir jo žmona.

Guatemaloj paskelbta 
karo padėtis

WASHINGTONAS, geg. 31. 
—Guatemalos ministeris Wash- 
ingtoife pranešė valstybės de
partamentui, kad dėl neramu
mų Guatemaloj tapus paskelbta 
krašte karo padėtis.

KpDEL PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

1. Naujienos turi telegrafinę pinigų 
siuntimo sistemą, kurios pagelba galima iš
mokėti į 4-6 dienas už 50 centų;

2. Naujienos siunčia per Koperacijos 
. Banką, kuris duoda ir gali duoti greičiau

sią ir geriausią patarnavimą; ..
3. Naujienos garantuoja priimtus pi

nigus visu savo turtu, kuris siekia virš 
$110,000.00;

4. Naujienos išsiunčia pinigus kas an
trą dieną iki vienam centui;

( 5. Naujienos atdaros kasdien ir vaka
rais, ir geriausia patarnauja.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini- 
v gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 

ar musų skyrius:
< AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 

BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA. 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Cbicago, III.

Lietuvos klerikaly pasižy
mėję ricieriai

Kai kurių “fašistų” proklama* 
cijų platintojų pavardės.

Mažeikiuose ukin. s-gos agro
nomas, krik, demok. agitatoiiai 
Steponauskai ir federantė Mo
tuzaitė.

Alytuje naktį iš, 5 į 6 gegu- 
žąs pastebąta klijuojant “fašis
tų” kurstančius prie skerdynių 
ir padegimų atsišaukimus mo
kytojas Slavėnas.

Vilkijoj, kaip “L. Ž.” sekma
dieny paskelbta tas proklamaci
jas platina Vilkijos klebonas.

Jurgis šatunas, gavęs prokla
macijas iš kr. dem. nario Valsč. 
Taryboj Vaičiulio.

Kaune Jėzuitų gimnazijos 
auklėtiniai.

Raseiniuose ateitininkas Sta
sys Jakučionis.

Lazdijuose gimnazistas Ben- 
daravičius.

Tai tik pirmieji iešmininkai. 
Laukiame, kad budrioji Piliečių 
Apsauga Jš jų suseks ir patį 
tą prie skerdynių ir padegimų 
kurstančiųjų “generolų” “Ka- 
mitetą”.

Mariampolėj vienuolių mari
jonų gimnazijos vaikams “fa
šistų” atsišaukimus dalino ir 
liepė platinti kunigas Gergelis.

GERIAU VĖLIAU, NEGU ’ 
NIEKAD

Piliečių -Apsaugos Departamen
tas susirūpino “fali.stų” lizdu

Kauno ♦‘Rytas” skelbia pa
tyręs, kad Pil. Aps. Departa
mentas išleidęs griežtą įsaky- 

jmą ‘policijai’ konfiskuoti bet 
i kur pasirodžiusias “fašistų” 
♦proklamacijas, areštuoti tų pro-, 
• klamacijų platintojus ir apskri
tai dtl tų proklamacijų padary- 
li griežtą ir nuodugnų tyrimą.

Spaudos suvaržymas fa
šistų Italijoj

ROMA, Italija, geg. 31. —
Fašistų direktoratas, premje- 

! rui Mussoliniui pirmininkau
jant, nutarė padaryti aštrią 
dienraščių ir savaitraščių revizi
ją. Revizija padarys sąrašą 
laikraščių, kurie bus fašistų 
partijos autorizuoti, ir tokių, 
kurie nebus autorizuoti.. Pasta
rieji bus įspėti, kad jeigu jie 
įdės ką nors “neleistina” jie 
bus vyriausybės uždaryti.

, > J, • ... . .
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MUSŲ MOTERIMS
L —      1 V ėda Dora V ilk ienė ■     *

iĄ IR KAIP VIRTI
RYŽIŲ SRIUBA 

v

1 puoduką virtų ryžių
1 kvortų pieno
l/2 puoduko razinkų
3 šaukštus sviesto
1 šmotų cinamonų 
l/i šaukštuko druskos.

\ Supilk dvigubai! puodan 
pienų, cinamonus ir razinkas. 
Tegul užverda. Paskui sudČK 
ryžius, sviestą ir druską. Pa- 

. duok karšių.

MOUSSE IS VIŠTIENOS

3 kiaušinių trynius
1 puodukų milko, atskiesk su 
% puoduko vandens 
1*” Auvik. ^tuk.o

puoduko šalto vandens
1 puoduką šaltos, virtos viš

tienos
puoduko saldžios, tirštos 

L» puoduko karštoš sriubos 
*iš vištos. ''

Druskos, pipirų, i>aprikos. Iš
plak kiaušinio trynius ir su
maišyk su milku, supilk dvi
gubai! puodan ir virk pakol 
nesutirštės.

Jniėrk želatiną šaltan (’4 
puoduko) vandenin. Pripilk prie 
žalatino karštą sriubų, o pas
kui mišinį iš milko ir želatino. 
Paskui sudėk vištų ir priesko
nius. Kuomet mišinys atšals, 
pridėk plaktą smcloną. Išmai
šyk ir supilk Į siaurą formą. 
Padėk ant ledo, kad atšaltų. 
Laikyk keletu valandų ar geriau 
per naktį. Paduok stalan pa
puoštą salotos lapais.

A8PARAGA1 EN FR1
I

1 pundelis asparagų
(> šmotukus džiovintos bal

tos duonos (toast)
(i virti kiaušiniai (poached)

1 puoduką saldžios Smetonos
2 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltų
I šaukštukr druskos
Pipirų
J/2 puoduko tarkuoto sūrio.
Padaryk baltą dažnių iš pie

mene, sviesto, druskos, pipirų ir 
miltų. Virk asparagus karšta
me vandenyje. Numink ir api
pilk baltu dažniu. Padėk ant 
kiekvieno šmotelio džiovintos 
druskos po kiaušinį (poached 
egg). apdėk asparagais ir api
pilk dažahi. Sveikas, geras ir 
lengvas. vaHgis vaikams ir ne
tvirtos sveikatos ypaterns.

SŪRIO FONDUE

II j puoduko baltos duonos 
trupinių

1 ’/2 puoduko tarkuoto sūrio
*2 šaukštuko druskos
1 puoduką karšto vandens
2 kiaušiniu
*4 šaukštuko baking po\vder.
Sumaišyk duonos z trupinius, 

sūri ir karštą vandenį. Sudėk 
išlengvo maišydama išplaktus 
kiaušinio baltymus, kuriuos 
beplakiant po truputį supilta 
buvo 11 šaukštuko baking po\v- 
derio. Supilk į išsviestuotą in
dą ir kepk nepcrlcarštame pe
čiuje 30 35 minutes.

SLYVŲ SOUFFI.E

svaro slyvų, išrink, išimk 
kaulukus ir sumaigyk

% puoduko sukapotų 
kiškų riešutų

1 puoduką cukraus
1 šaukštukų sviesto
2 kiaušinių baltymus

Išvirk slyvas, sumaišyk 
cukrum ir sviestu. Sudėk 
plaktus baltymus. Sudėk 
putus riešutus ir išmaišius

vata-

su

ka- 
su- 

dėk išsviesluotan indan, kepk1 
nekarštame pečiuje 30 minutų.1 
Paduok su pienu arba smeto-l 
na. *

MINKŠTAS CUSTARI)

2 kiaušinių tryniai
2 puoduku pieno
1/2 puoduko cukraus
2 šaukštuku miltų.
Persijok cukrų ir miltus. Pri

dėk pienų ir kiaušinio trynius. 
Virk dvigubame puode. Nuimk 
nuo pečiaus ir pridek vanilių. 
Supilk į puodukus, padėk ant 
ledo arba šaltoj vietoj. Pacįuok 
stalan su saldžia Smetona.

ŠOKOLADINIS RIEAITTN, * 
PYRAGAS

l/2 puoduko sviesto
11/2 puoduko cukraus
1 puodukų bulvinės košės

1 šaukštukus baking po\vder 
1 puodukų suka|)otų valakiš

kų riešutų
1 puodukų vandens 
2'4 uncijos šokolado 
3 kiaušinius
1 šaukštukų druskos
1 šaukštukų vanillos.
Ištrink sviestą su cukrum. 

Sudėk bulvinę košę, 
vanilių ir vėl maišyk 
kiaušinius ir sudėk 
Persijok miltus kartu
ing pawder ir sudėk prie miši
nio. Ištarpyk šokoladų ir kar
tu su riešutais pridek prie mi
šinio. Kepk nekarštame pečiu
je 1 valandą, šis mišinys išteks 
dėl trijų pyragų. Perdek 
uogom arba kitu kuo.

Išplak 
mišiniu, 
su bak-

MADOS. su

Svvift’s
Premlum

Hams Wool
SoapBrookfleld 

Butter

$wifrs Purnium 
BAcon

T rečiu Sykiu
C i ’ c < * ** ’

Komanduoto jas Donald B. MacMillan ’ užsisakė nuo Swift & 
Company mėsos produktus savo paskiausiai* Šiaurės Ekspe-

iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiim

Pranešimas
Apie Senus Dalykus 

Nauju Laiku
Broliai tautiečiai, 

panelės, ponios, 
draugai ir draugės — 
vi)»i garbingi lietuviai, 
Štai pranešame jums 
jog artinasi diena,- 
(visiems dar naujiena) 
tai yra birželio 27-ta, 
kaip jau priimta,’ 
Naujienų piknikas' bus/

j. ♦ ♦
z * ♦ *

Į tą iškilmę didžią 
kviečiame lietuvius visus, 
su draugais, su šeimynoms,

niui 
pribūti ir dalyvauti.

MAKARONŲ PAJOS

I puodukų makaronų
1 šaukštuką druskos
% šaukštuko pipirų
2 puoduku pieno

’/j svaro maltos virtos, šaltos 
jautienos

•/2 svaro virtos, maltos kiau
lienos.

•/> puoduko baltos duonos 
trupinių apipiltu sviestu.

Išvirk makaronus. Išsvidstuok 
molinį arba kokį kitą indą. 
Dėk eilėmis mėsų ir makaro
nus, pipiru?, druską, užpilk 
pienų, ant viršaus uždėk duo
nos trupinius. Kepk ne karš
tame pečiuje 40 minutų. Pa

PINEAPPLE KREMAS

citrinos “jello”
1 tarkuoto pine

’/j kvortos karšto vandens
Užpilk* karštų vandenį ant 

jello, tegul ištirpsta. Tegul at
žala. Kada bus beveik tiršta, 
sudėk tarkuotų pineapple 
padėk ant ledo, kad atšaltų 
uskietėtų. Paduok stalu n 
plakta saldžia smelona.

ir 
ir 

su

No. 2707. Nepaprastai prasta bet 
elegantiška suknelė. Jeigu ją pasi
siūdinai iš geros materijos, tai galėsi 
ją dėvėti ir avečiuosna.

Sukirptos mieros 16, 18 met, 36, 88, 
•10 ir 42 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 2% yardĄ 40 colių materijolo 
ir % y ardų skirtingos materijos pa- 
dabiniinul.

Naujienų: Pattem Dfipt., 1739 
tfalsted St., Chicago, III.

So.

'NAUJIENOS Pattem Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No:......-------
Mieros ..............-............ per krutinę

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

n

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

{Miestas Ir valst.)

Komanduotojo MacMillan’o moksliniai tyrinėjimai žemės Ašiga
lio padarė jį žinomu visame pasauly.
žinomas tyrinėtojas supranta reikalingumą turėti geriausį mais
tą, kad visi nariai jo ekspedicijos butų sočiai privalgę ir sveiki 
dėl atlikimo savo didelio darbo. x
1923 metais Swift & Company buvo pasididžiavusi, kad nuo jos 
pareikalavo suteikti maistą dėl ekspedici jos.
1825. vėl atėjo užsakymas dėl Geografiškos Draugijos, kurios 
kelionė buvo pasekminga.
Užsakydamas maistą kelionėj kuri paskirta iš Wiscasset, Maine, 
birželio 1 dienos, Komandotojas MacMillan rašo: “Mes norime 
gauti tokio maisto kokį mes esame nuo jūsų gavę pirmiau geriau
sio ir visuomet puikiai supakuoto kaip paprastai Swifto prižiū
rėjimu.”
Kuomet Bowdoin ir Sachem išplauks, Swift’o Premium Hams 
ir Lašiniai, Brookfield Sviestas ir “Silverleaf” Brand Gryni 
Taukai ir kiti produktai pagelbės padaryti daug skanių šiaurės 
kelionėj valgių.

Swift & Company, U. S. A.

♦ ♦ ♦

Biznieriai uždarykit biz
nius

tą* dieną, aprupinkit
savo karus naujais tajerais, 
numazgokit, nušveiskit 
ir visi atvažiuokit.

♦ ♦ *
♦ ♦ ♦

Daktarai apžiūrėkite ligo
nius:

suteikit užtektinai vaistų, 
aptvarstykit žaizdas sužeis

tųjų
ir visi atvažiuokit.

* *

* ♦

PARANKIAUSIAS 
KELIAS

Įlipkite Laivai! New Yorke-lšlipkite Klaipėdoje
JEIGU JUS NORITE VYKTI LIETUVON 

Ruoškitės ir prisidėkite prie ANTROS 
Milžiniškos vasaros ekskursijos

TIESIAI Į KLAIPĖDA

Laivu “LITUANIA” Liepos 17
Ekskursiją Rengia BALTIC AMERICA LINE ir Kurią Palydės 

Pačios Kompanijos Atstovas /
Mes ar Jūsų agentas pasirupinsim išgauti permitus ir pasus 

Reikalaudami smulkesnių žinių ir informacijų kreipkitės j gyvenanti jūsų 
apielinkėje agentų, arba tiesiai j:

120 N. La Šalie St., Chicago 312 Second Avę. S., Minneapolis, Mino.

Advokatai ir jus išsiju- 
dinkit

bent kartą! palikit ofisus 
tuščius, divorsų keisus, 
atsakymus ir skundus, 
morgičius, abstraktus ir dy- 

tus •' '
atatinkamai padėkit į šalį 
ir visi atvažiuokit.

♦ ♦ ♦

♦ * ♦

O jus panelės ir ponios 
pasidabinkit gražių gražiau

siai:
puikioms suknelėms
su karoliukais, —
su kvietkoms išsiuvinėtoms* 
baltoms, mėlynoms, 
žalioms, raudonoms
ar kas kokią gražiausią tu

rit
pasipuoškit, pasidabinkit. 
Įsigykit naujus čeverykus, 
šilko pančiakaites^ružavas; 
galvutes bangomis papuoš

kit
ir iš viso gražiai pasidabin

kit.

Seimininkėms Patarimai
VAIKŲ IR LIGONIŲ MIEGA

MIEJI Kambariai

šie kambariai turi buli dide
li, šviesus, su gera ventiliacija 
ir šiaip smagesni, nes žmogus 
miegamajame kambaryje pra
leidžia % dali savo gyvenimo, 
vaikai savi? kambaryje didesnę 
dienos dalį (be pasivaikščioji
mo valandų) ir visą naktį, gi 
ligonis—visų savo sirgimo lai
ką. I *

Pupienis šioms kambariams 
geriausia išrinkti šviesias—pil
kas, mėlynas, be to, lakiruotas, 
nes nuo jų lengviau nušluosty- 

vJ ti dulkės. Tuose kambariuose 
neturi būti patiesalų, nes tai 

1 dulkių lizdai. Baldai turi būti 
i tik reikalingiausi ir ne minkšti. 

Sumaišyk ir^persijok sausus Neturi taip pat buki ir portje- 
pridėčkus. Sumaišyk alyvų, rų, ypač ant langų, nes jos at- 
vandeanį Ir vanilių. Sudėk sau- ima daųg šviesos. Langų užuo- 
sus pridečkus, pilk po truputį laidos turi būti be raukšlių, ly- 
kiaušinio trynius ir nuolat mai
šyk. Išplak baltymus ir iš- 
lengvo dedant maišyk. Kepk 
dviejose blėtose karšiame pe
čiuje 25 minutes. Gali perdėti 
su uogom.

ŠVELNUS PYRAGAS

1 % puoduko miltų 
1 šaukštukas 
1/2 šaukštuko

trakto

vanillos 
citrinos eks-

% šaukštuko druskos 
i/j šaukštuko alyvos 
2/3 puoduko vandens 
% puoduko cukraus 

šaukštuko baking 
der

2 kiaušiniai

gios, tamsios. Lova reikia pa
statyti taip, kaip kad tik gal
vūgalis butų prie sienos. Go
riau kojugalĮ pastatyti prie sie
nos, o galvūgalis kambario vi
dury (tik ne prie išlaukines

sienos, nei prie durų, nei prie 
langų, jei jie vieni), šviesa ne
turi kristi tiesiai į akis. Gele
žinės lovos geresnės nekaip me
dinės, nes hi ėdinesc greičiau at- 
sranda blakių. -Blakes iš lovų 
išnaikinti galima pašlakščius 
tas vietas, kur jų yra, karštu 
vandeniu su druska. Litre van
dens reikia ištirpyti pusė kg. 
druskos. Metaliniai sietai ge
resni už apatinį spruoklinį 
inatrasų; viršutinis matrasiu- 
kas geriausias plaukinis, jurų 
žolių arba vatinis. Reikia ven? 
gti minkštų pūkinių dėl to, kad 
jie užlaiko šilimų, o bereikalin
ga šilima išlepina kūnų.

Mažų vaikų matrasams ge
riausia vartoti Vadinamoji me
dinė vata, nes ji pigi, o apval
kalas lengva išmazgoti. Netu

rint matroso, galima vartoti 
šiaudų ar ,šieno prikimštą ap
valkalų: ši patalin 
gera, nes lengvai 
indėlis.

Tol. Brunsvvick 9393

KAROLIS
NORKAITIS .

Vienintelis lietuvis auksel ius North 
Sidčje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometristas. ;
1850 W. North Avė., Chicago, Iii.

kai kvietkos, kai angelai 
skaistumo pilnos t 
visos atvažiuokit.

* ♦ ♦ ♦

taip pat 
galima keisti

prikemšama
.arba pūkų.plaukų, plunksnų

Plaukiniai priegalviai geriausi, 
patys negerieji pūkiniai, mat 
juo minkštesnis priegalvis — 
juo jis šiltesnis ir nesveikesnis, 
dėl to, kad kraujas, subėga j

galvę.. Kad plunksnos nelįstų 
iš užvalkalo, reikia apatinį už
valkalų išvaškuoti.
apklotai paprastai esti vilno
niai arba vatiniai.
apklotai sveikesni, nes' jie yra 
retesni ir geriau praleidžia orų. 
Be to vilnoniai apklotui lengva 
skalbti, o vatinids skalbiant 
vata juose susimuša ir jie tam
pa kieti.

Niekuomet nereikia pirkti 
vartotų mat rasų ir priegalvių 
(ir apskritai jokių daiktų, ku
rių negalima išskalbti), nes 
nežinia kąs juos vartojo. Lim
pama liga mirusio žmogaus 
rūbus dažniausiai parduoda gal 
ir be dizinfekcijos. 
perka 
jeigu tik skudurai buvo nešva
rus, užkrėsti, ą tada nuo jų vi
siems pigu užsikrėsti.

Žieminiai

Vilnoniai

Kai kas 
patiesalus iš skudurų;

Ir jus darbininkai broliai 
palikit overauzes šapose, 
šventadienio rūbais pasi

puošę
nusišveitę batus, 
kalnierius baltus užsidėję 
visi atvažiuokit.

1
♦ ♦ ♦

* ♦ ♦

Susirinkę visi j krūvą 
pažaisim, pajuokausim, 
susitiksim, pasimatysim 
senai nematytus draugus.

♦ * ♦

♦ 1 ♦ *

Tai bus ne ryt, ne po ryt, 
bet už mėnesio vieno, 
garsiojo Černausko darže, 
kuris'tik ką atidarė

kur ten prie Tautiškų Ka
pinių.

Naujieny Kvieslys

ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlINNIIINNIIIIIIUIIIIIIIhlIN



Antradienis, Birželis 1,1926 NAUJIENOS, Chicago, III,

Reikalaudami Namai ir Žemė
Leidžiamas bendradarbiaujant 

Lietuvių Nekilnojamo Turto Tarybai 
Incorp. 1925 m. bal. 12 d. 
L. N. T. Tarybos Valdyba:

J. KUCHINSKAS, Pirmininkus — 2*221 W. 22n<l St., Canal 2552
J. Y U AK H VlčiIUS, Sekretorius ----- 8G47 Archer Avė., l.afayelte 4195
A. N. MAS1UL4S, Iždininkas — 6641 So. Westem Avė., Kcpublic 0650

RAKANDŲ
PRADEDANT NAUJĄ SKY

RIŲ.

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

pla-

Su šiuo numeriu “Naujieno
se” įvedamas naujas skyrius 
—‘‘Namai ir Žemė”. Jis eis 
kiekvieną savaitę pirmadieniais, 
išskiriant šių laiką, kurią delei 
šventės turėjome dėt antradie
nio numerį.

Skaitytojai, tikimės, ras čia 
nemažai naudingų žinių: vieni 
ieškodami įsigyt nuosavą pa
stogę ar žemės sklypą, kiti no
rėdami savo nuosavybę par
duot, treti bendrai sužinot, kas 
dedas aplinkui juos.

šiam skyriui artimai bendra
darbiaus Lietuvių Nekilnojamo 
'Turto Taryba Chicagoj, kuriVisuomet šiose Krautuvėse esti

tus pasirinkimas Naujausių Madų — teiks skaitytojams tikslių intor- 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, j maci jų 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi 
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina 
mos. Patarnavimas mandagus; Leng 
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės
'ĮKeP^ple^furBilnre (ompamį

apie real estate reika
lus. Skaitytojai, kurie įdomau
jąs šiame skyriuje gvildenamais 
klausimais, kviečiami prisidėti 
raštais arba patarimais.

kilnojamosios Nuosavybės Ta
ryba, kuri tapo inkorporuoja 
1925 m. balandžio mėn. 12 d.

žemiau paduota ištrauka iš 
minėtos Tarybos čarterio nusa
ko josios uždavinius:

—L. B. E. Board suorgani
zuotas tam, kad sujungti Lie
tuvių Nekilnojamosios Nuosa
vybės agentus Chicagoje ir jos 
apielinkėse tikslu bendrai rū
pintis real estate reikalais. Tai
pogi, kad pagerinti real estate 
biznio sąlygas, tobulinant eti
kos principus tarp* brokerių, 
agentų ir savininkų; kad palai
kyt, tinkamesnes priemones ir 
budus visose real estate trans
akcijose savo tarpe ir visuome
nėj ; pastūmėti plėtimosi ir 
ekonominį Chicagos augimų; 
suteikti savo nariams teisę var
toti vardą “Realtor”. sulig są
lygų pažymėtų visuotinam Real 
Estate Tarybų susivienijime.”

L. R. E. TARYBOS IR NARIAI

MUSU PAREIŠKIMAS

Pereituose metuose, balan-

1922-32 So.. Halsted Street
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richniond Gt.

Nekilnojamo Turto (Real Esta
te) Taryba. Josios tikslas yra 
keliariopas. Pirmiausia, tai 
bendradarbiauti tarpusavy ir 
pašalinti daugelį netobulumų 
pačiam real estate bizny. Minė
toji Taryba yra nusistačius ap
saugoti visuomenę nuo išnaudo
jimo iš pusės daugelio nesąži
ningų asmenų, besisiūlančių pa
tarnauti vienam ar kitam daly
ke. /

Lietuvių Nekilnojamo Turto 
Naujos nupiRintos kainos ten ir jU-( Taryba taipgi dabos,I kad j lie- 

f,.’ kolonijas ne-
Iįsiveržtų juodukai ar kiti ne

kas

>i iki Kauno ir a t Kai $203 i . • •
Klaipėdą $181 iki $186, tuvių gyvenamas kolonijas

GERA NAUJIENA. Naujas S. V..pageidaujami elementai, 
įstatymas pavelija atlankyti tėvynę ' ....... .
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti į JJHlctŲ lengvai atsitikti, jei JOKS 
Amerikon nežiūrint kvotos. 'organizuotas kūnas tam nesi-
.. ‘iliI priešins. Taigi čia kaip ir ki-
MAJESTIC, didžiausias pasauly, * .. .
olympic, HOMERIC. LAPLAND,! t u r, raryba stovės lietuvių rei-

1 A\1!\bic 'sar#yk°je’ Suradimas nau- 
Cherbourji, I jų vietų kaip apsigyvenimui, 
Daug laivų i taip -ir bizniui Chicagoje bei jos 

• . . x . lu . , . , . apielinkėse irgi bus josios ži-\ įsi m ūsų 3 ėios klesos / keleiviai į * • 
gauna atskirus I r
keturiems ar šešiems žmcyiėms. Pa- į 
tolumai, puikus maistaš ir mauda- | 
gumas.

Kreipkite prie mus vietinių agen- galės gauti pas Tarybos 
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State c f hiraao. PI

1‘ittsburgh),

Southampton 
išplaukia kai

\ nt w erp 
savaitė.

ja Kiesos icieiviiu į ■_ .

kambarius dviems, , niOJ.
Asmuo, kurs norėtų įsigyti

narius 
kainas, 

ir ar vieta

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms
TEN IR ATGAL T1 KIETAI 
N U 2 E MINTOMIS KAINOMIS 
Del informacijų atsišaukite pas

100 N. LaS'alIe St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

W, J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS '

Vestuvių, Gru- 
pių ir šeimynų 
Musų Speciali-

AkunUs.
3315 South''
Halsted St.

TeJ. Yards 1546 
ftes. Tel.

Beverly 2300

įvairių informacijų apie 
'nuosavybių vertę 
yra patogi bizniui. Pasinaudo- 

ijant šiais nusimanančių žmo- 
<nių patarimais, galima išvengti 
įpinigiškų nuostolių.

Pagaliau, yra daug kitokių 
dalykų, surištų su įsigijimu ar 
pardavimu nuosavybių, kurie 
yra naudinga žinoti. Juos laiks 
nuo laiko pranešime per šį sky
rių arba tiesioginiai užintere- 

| suotiems asmenims.
Taigi musų uždaviniai, kaip 

j matot, yra sekantys: patobu
linti patį real estate biznį, duo
ti visuomenei sąžiningą patar
navimą ir ginti josios reikalus; 
teikti žinių apie biznio galimy
bes ir nuosavybių vertę įvai
riose miesto dalyse.

i Spaudos Komitetas Lietuvių 
Real Estate Tarybos.

LITHUANIAN REAL ESTATE
HOARD— LIETUVIŲ NEKIL

NOJAMOS NUOSAVYBĖS
TARYBA

Del Moterų Hygienos
Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo- 
nito gerai veikia, bet ne
kenkia delikatniems rau
menims.

Lietuvių nekilnojamosios 
nuosavybės pardavėjai susior
ganizavo tik nesenai. Iki to įvy
kio jie dirbo kiekvienas sau, 
neturėdami artimesnių ryšių su 
savo profesijos draugais. Su
prantama, kad toki padėtis ne
buvo patenkinanti. Viena, kad 
pavienis asmuo neturėjo gali
mybės sekti viso real estate biz
nio, praplėsti jo ribas; antra, 
sunku buvo padaryti galą įvai
rioms neteisėtoms transakci
joms, kurias atlikdavo neturin
tys leidimo asmenys.

Pašalinimui šių trukumų ir 
buvo sutverta Lithuanian Real 
Estate Board — Lietuvių Ne-

mi nesusirupino miesto valdy
ba ir gatvekarių kompanijos. 
Jos turi jau išdirbtus planus 
pratęsti susisiekimų ir sujungti 
Halsted gatvės karų liniją su 
We«t Pullmanu ir Boselandu.

Apie kalbamą vietą gyvena 
pusėtinai daug lietuvių ir jei 
minStasai projektas R-i-eit įvyk
tų. tai jų nuosavybių kaina žy

miai padidėtų.

Jungtinių Valstijų valdoma 
žemė ir triobesiai yra verti

$10,000,000,000, sulig paskiau- 
siųjų apskaitliavimų. Bet tai 
dar toli gražu ne viskas, nes ne 
visos valdžios nuosavybės sužy
mėtos.

Prictelis Patarėjas

Pranešimas.
Lietuvių Heal Estate Tarybos 

mėnesinis susirinkimas 
birželio-June 4 d. š. m. 
vak. p. A. N. Masulio 
6441 S. Westcrn Avė.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzio 8902 '

3514-16 Rooseveit Rd 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

įvyks
8 vai.
ofise,

Jusi] buvęs senas p

DR. G, SERNER 
Optomotrist

Lietuvis Akių Specialistas 
VaL: Nuo 1 iki 8:30 vakare 

Nedėlioj 9 iki 12 ryte
3265 So. Halsted St. 

Ant 2 lubų

Lietuviai Advokatai

Jonas Kučinskas —Pirminin
kas.

M. Bozenskis—vice pirminin
kas.

N. C. Krukonis — vice pirmi
ninkas.

Juozas Yuškevičius — rašti
ninkas.

A. N. Masulis — iždininkas.
Spaudos Komisija:

K. J. Mačiukas ,

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

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

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergę. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

11
Tel.

3241

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

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

Juozas Yuškevičius.
Nariai

1 —John Kuchinskas, 2221 
22nd Street /

2— A. N. Masulis, 6641
VVestern Avė.

3— Joseph Yushkewitz, 3647 
Archer Avė.

4— <M. Rozenski, 6312 So. 
Westefn Avė.

5— S. J. Dargužis, 652 W. 
18th St.

6— K. J. Macke (Mačiukas), 
2436 W. 59th St.

7— S. L. Fabionas,
35th St.

M.
St.

Stulpinas,
Halsted

Halsted
Kairys,

W.

809 W.

3311 So.

3313 S.

22nd St.
11— Justin MacKiewich, 2342 

So. Leavitt Ėt.
12— A. Grigas, 3114 S. Hal

sted St.
ia—Edw. W. Baks, 3146 So.

Halsted St.
14— N. C. Krukonis, 3151 So.

Halsted St.
15— -B. Kazanauskas, 2221 

W. 22nd St.
16— C. P. Suromskis, 3352 S.

Halsted St. • •,
2418 W.

6312 Sc.

6959 So.

3331 So.

3251

3251

1920

So.

$o

Marųuette Road.
18— B. A. Lemont, 

VVestern Avė.
19^-John Sinkus, 

Halsted St.
20— A n ton Bružas,

Halsted St. :
21— J. Dargis, 6312 So. VVest

ern Avė.
22— R. Gasiunas,

Halsted St.
• 23—AV. Gritienas, 

Halsted St.
24— A. K. Masiulis,

Halsted St. - / I
25— Margaret Mickevice,

8146 So. Halsted St.
26— L.s Švėgžda, 4917 W. 14 

St., Cicero, III.
27— A. Visbaras, 8204 

Halsted St.
28— George Lucas, 3821 

Halsted St.
REIKALAUJA PRAILGINTI

S. HALSTED GATVĘ

So.

So.

Daugelis vietinių* biznierių 
nekartą yra raikalavę, kad butų 
prailginta So. Halsted gatve 
toliau j pietus, nuo 87 iki 119 
gatvių. Bet tas dalykas buvo 
vis atidėliojamas iki kol tuo-

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 844 

Tel. State 3225 
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randoiph 3261

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

Namų Telefonas Repuhlic 9600

JOHN KUGHINSKAS 
LAWYER 

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

a 1 ■ ' ■ ~ ..................... .. ■

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895

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

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. PuCman 5950 
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearhonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6006 

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

Franklin 2460

IEON S. MIKELŪNS
ADVOKATAS

Rooin 712 Otis Building

10 So. La Šalie St.
Vedu visokius reikalus. Susidėjęs 
su Erickson & Johnson. Ofisas at
daras subatomis po pietų.

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

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
-United Profit Šharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoji'* f-’f skaitytoja turi teigę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne, dau per mėnesį, kaip kad bupa Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
dą* pavardė ir adresas skaitytojo. ,x,

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

Ui metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

... ...........     Atkirp čia ....................—..................... ..
Data: Birželis b 1926

H. LEIBOWITZ
Persikėlė j naujų vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 valandai 
vakare, kasdien. 

Nedėliomis uždaryta.
1140 So. Ashland Blvd.

Kampas 12-tos Gatvės 
CHICAGO, ILL.

Valo, protina vyrų ir moterų 
drabužius.

J. SAUDARGS
J. PIKELIS

3159 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Geriausia ir pigiausia ap- 
rėdalų krautuvė. Vasari
niai aprėdalai dėl vyrų, 
moterų ir vaikų; naujau
sios mados aprėdalai už 
žemiausias kainas.

»------------------------------------------------------- /

DR. HERZMAN-*
— IŠ RUSIJOS-

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

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

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

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iž ryto ir po 8 v.

-DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4100l____ ,______ ___________

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Boulevard 0537

DR. M AR Y A 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 va!, vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3461 So. Halsted St.

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

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.
4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

17 1 J 1 nuo 9 iki H vai. ryte; Valandos^ nuo 6 iki 8 vaL vakare

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Resn 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1931. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street
CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St..
Chicago, III.

DR. K. DRINGELIS
DENTISTAS

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

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Stre«t

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktimis Tel. Fairfax 6358_________ —--------------- /

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ,
D. C. D. O.

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

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

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

' ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Mihvaukee Avė., 2 fl.
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Apžvalga
DEL VISUOTINO SEIMO 

SUMANYMO

ABD-EL KRIM PASIDAVĖ

KARAS MOROKKOJE EINA PRIE PABAIGOS

PERGALĖ PAGREITINTA PAPIRKIMU

ANGLIJOS LIBERALIZMAS JRA

Pagarsėjęs rifų vadas, Abd-el Krim, pasidavė fran
euzams. Dauguma rifų padermių dar tebekariauja, bet 
jų kova prieš Franci ją ir Ispaniją tur-but jau nebesitęs 
ilgai- Krima pasidavimas sudemoralizavo juos ir suardė 
jų karinę sąjungą.

Tuo budu j)o ketvėrių metų kruvinų kautynių karas 
Morokkoje artinasi prie pabaigos. Madridas ir Paryžius 
gali, pagaliau, lengvai atsidusti.

“Keleivyje” drg. V. Poška ra- 
I šo apie philadelphiečių suma
nymą šaukti šią vasarą visuoti- 

I ną Amerikos lietuvių seimą. 
IJisai žiuri į jį skeptiškai. Sa
ko:

“Visuotinas Seimas.... žo
dis ‘visuotinas’ šiuo atveju 
reiškia, kad norima šaukti 
Seiman visų Amerikos lietu
vių tarpe esančių draugijų, 
kliubų ir organizuotų politi
nių grupių atsiuvus — kle
rikalus, tautininkus, socialis
tus, komunistus. Ar sutiks 
dalyvauti šaukiamame Seime 
klerikalai? Ar dalyvaus ja
me komunistai? Manau, kad 
nesutiks. Tai koks gi jis, tas 
‘Visuotinas Seimas’, bus, jei 
jame nedalyvaus dvi žymios, 
musų gyvenime i’in svarbią 
rolę lošiančios organizuotos 
grupės?

“Daleiskime tečiaus, kad 
ir komunistai ir klerikalai 

'sutiktų dalyvauti. Tuomet 
jau Seimas turėtų teisės skai
tytis ir vadintis visuotinu. 
Bet ar yra vilties, kad ši
toks Seimas galės susitarti 
bent vienu klausimu? Turiu 
pasakyti, kad aš nenumataul 
tokios galimybės. Na, jeigu 
nėra vilties Visuotinam Sei
mui nors vienu klausimu 
susitarti, — kam tada rei-

žmonių — viso IiiIjo 80 ar 
100. Keliolika parašų ant sto
ros popierop iškelta virš ba
rio. Kažinkoks žydelis kal
ba... tik ne apie iLietuvų. 
Ieškau lietuvių. Juk jų bal
sas šiame susirinkime turė
jo ^buti svarbiausias. Ieškau, 
ieškau — nematyti. Bet štai 
vienas veidas, panašus lietu
vio veidui, štai kitas. Apei
nu aplink visą' būrį. Ir kų 
matau? Lietuvįų protesto 
mitinge prieš Lietuvos val
džių pačių lietuvių buvo gal 
10, gal 15! Visi kiti — kitų 
tautų komunistėliai, taip sa
kant protestų amato žmo
nės.”
Tai tau ir protestas. Milži

niškam New Yorke, kur komu
nistai giriasi turį dešimtis tūks
tančių organizuotų kovotojų, į 
“masinį” visų tautų mitingų 
suėjo tiktai apie 1(M) žmonių, 
ir toje “armijoje” lietuvių te
buvo tiktai apie 10 ar 15 — po 
visų “laisvės” triubijimų!

O dar jie mėgina publikų ap
gauti, girdamiesi, kad mitingas

Įvairenybės
Šachmatai

Maksim Gorkij.

(Tęsinys)

Kad dvi galingos Europos valstybės anksčiausi ar vė
liaus sumuš Morokkos sukilėlius, buvo neabejotina. Rei
kia tiktai stebėtis, kad sukilėliai pajėgė taip ilgai prieš 
juos laikytis. Jei Francija nebūtų atėjus į pagalbą ispa
nams, tai rifai kažin ar butų buvę nugalėti.

Tečiaus, ir franeuzams įsimaišius į karą, rifų pasi
priešinimas dar ir šiandie nebūtų buvęs sulaužytas, jei
gu jie butų turėję ištikimesnius vadus. Abd-el-Krimui, jo 
broliui Si Mohammed’ui ir kitiems jo padėjėjams rūpė
jo, matyt, savo asmeniškas labas daugiaus, negu ju vado
vaujamų genčių likimas. Nelaukdami, kol kova bus pra
laimėta, jie pasirūpino išgelbėt savo kailį ir aprūpint sa-

Amerikos

nuomone, 
nei atlik
si uloma j 

tarybų

Telegramos iš Morokko praneša, kad Krimas, pasi- 
duodamas^francuzams, išgabeno iš rifų teritorijos ne tik 
visus savo artimuosius gimines, draugus ir pačias (kurių, 
kaipo AJohameddo sekėjas, jisai turbut turi didelį pul
ką), bet ir visą savo turtą — 200 mulų, apkrautų auksu, 
sidabru ir kitokiomis brangenybėmis.

Prancūzai davė Krimui stiprų kariuomenės būrį jo 
asmeniui ir turtui apsaugoti nuo rifų keršto; jie žada da
bar jam duoti gražius rtunus gyventi kurioje nors vieto
je, toliaus nuo sukilėlių teritorijos.

Taigi ne ginklais, bet papirkimu buvo pagreitintas 
karo galas Morokkoje. Dabar, lenkdami Sprandą po sve
timu jungu, sukilėliai keiks ne tiktai savo pergalėtojus, 
bet ii* savo buvusįjį dievaitį Abd-el Krimą.

visos 
lietu- 
nega- 
nuisų

\
Rietenos tarpe Anglijos liberalų vadų eina tolyn aš

tryn. Asąuith’as (Lord Oxford and Asųuith) ir Lloyd 
George parašė vienas antram po aštrų laišką,’o dabar 
juodu rengiasi “persiimti” oficialiame parlameųto libe
ralų atstovų susirinkime, kuris turi įvykti šiandie.

Spėjama, kad senasis liberalų vadas, Herbert As- 
cjuith, paimsiąs viršų ant George’o. X°kiam atsitikime 
pastaramjam tektų ne tiktai pasitraukti iš liberalų par
lamentinio vado vietos, bet ir iš liberalų partijos.

Bet tai gali suskaldyti partiją. Jeigu iš jos trauksis 
Lloyd George, tai trauksis ir daugelis kitų liberalų. Be
veik visi Anglijos liberalų laikraščiai remia jį, o ne As- 
ųuith’ą- Sakoma, kad ir partijos masėse pirmasis turįs 
daug daugiaus pasekėjų už pastarąjį.

kam.
“Greičiausia, betgi. atsi

tiks taip: Seiman siųs dele
gatus tos draugijos, kliubai, 
kuopos, kurioms vadovauja 
pažangieji elementai — so
cialistai ir tautininkai ir 
jiems pritariantieji žmonės. 
Bet toks seimas nieku budu 
nebus Visuotinas 
Lietuvių Seimas!”
Drg. V. Poškos 

toks seimas negalėtų 
ti tų darbų, kurie
progra m aį. N)acioi i alę.
jisai negalės sudaryti, jeigu ja
me nebus atstovaujamos 
srovės. Gelbėti Amerikos 
vius nuo žlugimo seimas 
tos, kadangi net atskirų
organizacijų darbas dabar pras
tai eina. Aukštesnę mokyklą 
steigti Amerikos lietuviams ne
praktiška.

šituose rašytojo išvadžioji
muose yra, be abejonės, daug 
tiesos. Kadangi pažangiosios vi
suomenės kooperavimas su 
kraštutinėmis musų srovėmis 
(klerikalais ir komunistais) yra 
neįmanomas, tai butų išmintin
giau šaukti ne “visuotiną” sei
mą, bet tiktai seimą tų žmonių, 
kurie nori ir gali dirbti bend
rai. šitokiam, siauresniam sei
mui butų galima surasti ir tin
kamas darbo programas.

Paskutiniaisiais metais įeina 
niadon šachmatinis lošimas, 
šachmatai plačiai vartojami ir 
Lietuvoje. Lošimas įdomus ir 
reikalingas nemažo sugebėjimo 
ir sąmojaus. Lošimo ilgumas 
pareina nuo lošikų įgudimo, 
kartais trūnka ištisus mėnesius, 
metus ir dar ilgiau, šachma
tais gali lošti keliolika Idsikų 
su vienu arba atvirkščiai. Tech
niškai šachmatai atrodo labai 
paprastai: didelis keturkampis, 
padalintas iš 64 keturkampėlių, 
kurių pusė baltų ir tiek pat 
juodų, suskirstytų tokia tvar
ka, kad bet kuria kryptimi žiū
rint, kortotųsi baltas ir juodas, 
šilais keturkampėliais ir eina 
lošimas arba dviejų kariuome
nių kova. KiekVienA jų suside
da iš 16 figūrų:’karaliaus, ka
ralienės, šuolininkų (arklių) 
tvirtovių, kanuolių, karininkų 
ir kareivių. Svarbiausias loši
mo tikslas- padaryti priešinin
ko karaliui matą (arabiškai 
mirtį), sudarius tokias aplinky
bes, kuriomis esant karalius ne
išvengtų to.

šacham tai Europon atnešti iš 
Azijos ir išsiplatino viduram
žiais. Kas met ruošiama rung
tynės arba matčai. Įžymiausi 
lošikai Laskeras ir Kapablan- 
ka, Pereitais metais Kapablan- 
ka laimėjo pasaulinio šachma
tų čempiono vardą.

Stotyje tarnavo vienuolika 
žmonių, — keturi su šeimyno
mis. Visi gyveno tarytum po 
stikliniu dangčiu, apie kiekvie
ną buvo žinoma viskas, ko ne
reikia apie žmogų žinoti, ir kiek
vienas žinojo apie visus kitus 
viską, ką norėjo ir ko nenorėjo 
žinoti. Visi prieš vienas kitą 
stovėjo tarytum nuogi. Žmo
gus pirmai progai pasitaikius 
išversdavo save, tai daryti ver
tė nuobodus palinkimas prieš 
nešvarių atvirumų ir atgailų.

Lošė kortomis, baisiai gėrė 
degtinę; kartais, iš nuobodumo 
ir nuo degtinės, apkvaišę stebin
davo vienas kitą abuojais išsi
šokimais.

Vieną, vakarą sargas Kramd- 
renko, jauųas gražus vyras pri
ėjo prie lango vagonų tepėjo 
Egoršino, pliko ir dievobaimin
go senuko, vedusio tylią ir di
delį moterį našlaitę, kazokę, — 
priėjo, nusivilko nuogas ir ėmė 
šaukt:

— Egoršinai, išeik, šunie! Iš
eik, nusivilk, tegu tavo pati pa
žiūri katras geresnis!

Kazokė tuo metu skalbė Skal
binius, ji pagriebė samtį ir šiup
telėjo verdančiu vandeniu jam j 
krutinę; jis sustaugė ir išbėgo į 
stepus, o Egoršmas ėmė lupti 
pačia sraiginiu raktu, žmonės 
atėmė moterį ,norėjo ją nuves
ti į miesto ligoninę, bet kazokė 
atsisakė.

— Nereikia, pati kalta, kam 
maloniai žiurėjau į jį, — gulė
dama ore ąprišta apkruvintais 
skarmalais, mėlynas akis plačiai 
išskėtus ir laižydama lupas ma
žu liežuviu kalbėjo ji.

Ir du kartu ji tyliai paklausė:
— Ar skaudžiai aš jį nupliki

nau ?
— Ak, begėde, — 

moterys ir merginos.
Egoršinas "užsidarė bute ii 

klūpodamas muilinų sutrų klane 
meldėsi. žmonės žiurėjo į jį 
pro langą ir keikė.

Ryto, kitą dieną Kramarenko 
atsiskaitė kontoroje ir pėsčias 
išėjo iš stoties kažkur Dono lin
kui; ėjo jis greta bėgių keistai 
tiesiai, aukštai pakėlęs galvą, 
kaip kareivis parade.

O kiek vėliau ir Egoršinas 
persikėlė į kitą stotį.

— Ten brolau, tau nebus leng
viau, — atsisveikindamas 
juo tarė Koltunovas stoties 
šininko padėjėjas. — Tau 
riausia į žemę persikelti;

šnabždėjo

Kartais Koltunovą apsėsdavo 
kvailas užsispyrimas: jis šukė 
pirštais apkramtytus usus ir lai
bu nervingu balseliu primygti
nai stengės įtikinti mus, kad 
“Pan Tvardovski” geriau para 
sytas, negu “Faustas”, o Turge 
nevas — buvo arklių vertelga. 
Arba aukštai pakeldamas deši
nę ranką rėkė:

— Visi musų rašytojai ne ru
sai. Puškinas, arabo sūnūs, Žu
kovskis — turkės, o Lermonto
vas — anglas! O kurie rusai, 
tai jie visi benkartai!...

Jis buvo iš Turgajaus sričių, 
pono sudus; jis mokėsi Tambove 
seminarijoje.

— Išmokau degtinę gerti — 
patekau į universitetą, į Kaza- 
nių, — pasako jis ir jo pilkos 
akys pasidarė nuobodžiai bals
vos. — (iirtas būdamas apsivil
kau profesoriaus kailiniais, ap- 
sidėjaujo kepure ir viską pra
gėriau. Juokai!

Na, man pasiūlė išeiti iš uni
versiteto. Aš taip ir padariau, 
paskui penkerius metus ban
džiau visokius amatus ir pats 
nepastebėjau, kaip vedžiau. Nuo 
to laiko visam kam galas!

Pati jį pametė; jis gyveno su 
duktere, šešių metų ruda, mer 
gyte; ji buvo rami ir rimta kaip 
suaugęs asmuo. z

Jos išbalęs, sustingęs veidelis, 
tarytum ,slėpės auksinėse gar
banose, tamsios akytės’ į viską 
žiurėjo įdesniai, ji retai šypso
josi. Visi stoties gyventojai 
kažkaip nepaprastai bailiai ir 
atsargiai ją ųiylęjo, vyrai jai 
girdint tyliau keikdavosi, mo
terys, savo vaikams nurodydavo 
ją, kaipo pavyzdį.

— Žiūrėk, štai kokia Vieročka 
rami ir tvarkinga.;. ' ,

Tėvas dukterį vadino — “Vie-‘ 
ra Petrovna”; jis keistai, nesu

prantamai $u ja elgėsi, tarytum 
domėjos ja, tarytum bijojo, bet 
jaučiama 
apkenčia.

Stoties 
garvežiai,
Dono ar Volgos, o Viera Petrov
na, balta skepetaite apsirišus 
auksines garbanas, iš lėto eina 
skersai bėgius; tarp lokomotivų 
švytruoja jos laibos raudonom 
kojinėm apmautos kojytės. Ji 
eina į tuščius stepus rinkti liesų 
gėlių, vepotis purplius.

Tėvas pro stoties langą arba 
nuo pefono seka ją ir auksinėm 
blakstienom pridengęs paraudu
sias akis kandžioja usus.

— Uždrauskit jai vaikščioti 
bėgiais, — pataria jam.

Bet jis abejingai atsako:
—- Nieko, jį atsargi...
žiuri, būdavo, kaip ji viena 

vąikštinėja po tuščią žemę už 
kokio versto nuo stoties, kaip 
ji lenkiasi retoms gėlėms ir žo
lėms, ir dar labiau pradeda ne
patikti jos tėvas, stotis, žmo
nės, — visas šis nuobodus, ap<- 
snudęs gyvenimą?. *

Ne kartą ji naktį atbėgdavo 
pas mane apsisupus nuo galvos 
lig kojų didele pilka skara, pa
naši į šikšnosparnį;*ji skubiai, 
bet ramiai sakydavo:

— Eik, tėvas vėl prisigėrė.
Paėmęs ją glėbin aš bėgdavau 

į Koltunovo butą.
Jis gulėjo asloje*, jo veidas, ir 

akys kaip skenduolio buvo iš
pūtę. Įpildavau keletą lašų amo
nio druskos su vandeniu jam į 
gerklę, ir jis atgydavo, pradėda
vo mykti, o mergaitė šiurpulin
gai ramiai klausdavo:

— D!ar nemiršta? <
Ir atsisėdus asloje ties tėvo 

galva ji glostė ranka jo šiurk
štų veidą ir kalbėjo:

— Ak, koks nelaimingas gir
tuoklis k... •

.Judinas labiau negu kiti my
lėjo mergaitę; jis svajodavo: į

— Jei aš turėčiau motiną ar- 
oa jei kuri nors pusgalvė sutik
tų už manęs kuproto ištekėti, 
aš išprašyčiau VieroČką 
Kam Ji Koltunovui?

Jis buvo piktas, šiurkštus, 
linkęs į pesimizmą, bet kažkur 
jo sielos gilumoje ruseno geres
nio gyvenimo troškimas ir švel
ni užuojauta žmonėms.

—; Kaip gaila visų! atsi
dusdavo jis kartais naktį dežu- 
ravimo metu, kada mes per
skaitę kurią nors knygą, kalbė
davome apie ją- — Kaip gaila 
žmonių !....

šį jausmą jis tuščiai eikvojo 
begelbčdamąs girtuoklius ir li
gonis, . betaikindamas susipyku
sias šeimas ir berašinėdamas 
įtikinančius laiškus savo drau
gams," kitų stočių telegrafis
tams. Vienam jis patardavo ve
sti,’ kitam — smuikuoti, trečią 
prikalbinėdavo eiti į Tolstojaus 
pasekėjų koloniją.

Kada aš švelniai jį už tai pa
juokdavau, jis griežtai atrėž
davo:

— O kas daryt? Ką gali nu
veikti šiam kurčiam gyveni
me ?

Iš DIDELIO DEBESIO

buvo, kad jis jos'ne-

bėgiais manevruoja
ateina traukiniai nuo

Karalių algos

su 
vir- 
ge- 

nuo
bėdos vienas kelias — į žemę!...

Anglijos liberalų partijos suirimas bus tiesioginė di
džiojo streiko pasekmė. Jei kitų praktiškų rezultatų tas 
streikas ir nebus atnešęs, tai vien šita savo pasekme ji- 
sai turės be galo didelės reikšmės Anglijos ateičiai.

Po liberalų skilimo kova Anglijos politikos lauke eis 
tiktai tarpe, konservatorių, ginančių stambiųjų žemės 
savininkų ir kapitalistų reikalus, vienoje pusėje ir Dar
bo Partijos, ginančios darbininkų klasės interesus, — an
troje. Liberališkas, tai vienai, tai antrai pusei pataikau
jantis, vidurys bus, kaipo savarankiškas veiksnys politi
koje, išnykęs. Tas vidurys toliaus galės vaidinti negut 
“buferio” rolę tarpe dviejų besigrumiančių pajėgų. Jisai 
mažins aštrumą susikirtimų tarpe darbo ir ĮapitalO) bet 
į bendrąjį kovos krypsnį jisai vargiai bedarys kokią nors 
įtaką. , x

Brooklyno lietuviai komunis
tai labai -triukšmingai garsino 
protesto mitingą, kuris buvo' 
rengiamas gegužės m. 21 d. 
5:30 vai. po pietų Union Sųuare 
aikštėje, Now Yorke. Mitingo 
tikslas buvo užprotestuoti prieš 
Lietuvos valdžios (kuri tur-but 
neužilgio pasikeis) “žvėrišku
mą”. Jame turėjo dalyvauti ne 
tiktai lietuviai/bet ir visų kitų 
tautų “susipratusioji darbinin
kai”. Mitingo laikas buvo pa*- 
rinktas tyčia toks, kada dar
bininkui eina iš dirbtuvių, ir 
vieta buvo paskirta tokia, kur 
praeina didžiausios darbininkų 
minios, grįžtančios iš darbo. .

Komunistų spaudoje mes po 
to mitingo pastebėjome, kad 
jisai buvęs “pasekmingas”, tik 
“susipratusių darbininkų” lie
tuvių, esą, nepakankamai at
silankę. Bet paklausykite, kąip 
aprašo jį “Tėvynės” reporteris,! 
ktiris buvo nuėjęs į protesto 
mitingo vietą parinkti žinių sa
vo laikraščiui:

“Apie 6 valapdą atėjau į 
Union Square aikštę. Būrelis

Žurnallas “Nation” (Tauta) 
išspausdino įdomias žinįas, kiek 
kurie karaliai gauna algos per 
metus. Didžiausių algų gauna 
Siamo karalius—4M milijonų 
dolerių. Italijos karaliaus me
tinė alga 3 mil. dolerių, Angli
jos—2mil. 900 tukst., • Japoni
jos—2 mil. 250 tukst., Ispani
jos—1 mil. 771 tukst., Belgi
jos 1 mil. 75 tuksj., Pietųslavi- 
jos—665 tukst., Rumunijos —

Bulgąrijos—400 tukst., Danijos 
—300 tukst., Norvegijos—244 
tukst.

Krausto iš carų karstų 
brangenybes"

įsa-
Ro-

arstai Petro ir Povi-

Sovietų Rusijoj valdžios 
kymu buvo atidaryti carų 
manovų
lo sobore Petrograde. Iš karstų 

Jau išimta įvairių brangenybių 
daugiau kkip 1 Tųilojono dole
rių vertė. Daugelis jų atiduo
tos užsieny, žymiausi ii bran
giausi karstai yra Petro Didžio-’ 
jo, Katrės II, Aleksandro I4ir 
Aleksandro II.

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

Tai buvo keistas žmogus, tas 
Petras Koltunovas. Visados 
apigirtis, plepus, jis tur būt, tu
rėjo savo nuomonę apie gyveni
mą, bet išsireikšdavo visados 
neaiškiai ir dargi atrodė jog jis 
nenori, kad jį suprastų.

Išdžiuvęs apšepęs, jis uuolat 
kratydavo savo verpetuotą ru
dą galvą ir paslėpdamas savo 
pilkas akis po auksuotom blak
stienom klausdavo mus — ma
nęs, stoties svėrėjo ir, mano 
draugo telegrafisto kuproto ir 
pikto Judino:

. — Kuriam Dievui tarnaujate, 
vyručiai, a? Juokai!

Arba pats savęs klausdavo:
— Argi aš tam gimiau, kad 

mane uodai rytų?
Mes, aš ir telegrafistas, daž

nai ir karštai kalbėdavome apie 
ateitį, jis juokėsi iš musų: 

, — Juokai! Jus paklauskite 
mane, kas bus už dešimties me
tų, tą pačią dieną ir valandą?

Aš jums tikriausiai atsaky
siu: pats! O už dvidešimties 
penkių metų? Ir tada — tas 
pats... s /

Kartą aš su Judinu pradėjom 
skaityt Spenserį; jis, paklausęs 
paklausė:

— Anglas?
— Taip.
— Na, vadinasi, meluoja. An

glas niekados teisybės nesako.
Ir nebenorėjo skaityt Spense- 

riąr-k

Mes abu aistringai mėgom 
knygų skaitymą, mes skaitytla
vom knygas nepasotinamai go
džiai, dieną ir naktį, kada tik 
rasdavom laisvą valandą. Kny
gos mums buvo prošvaistės iš 
mirties tuštumos į tikrąjį gy
venimą.

Bet labai greit mes perver- 
tėm visas knygas, kurias radom 
šešiose stotyse tarp Dono ir Vol
gos. Ir štai mums prasidėjo 
"vr.sinis badas, — jo kančios 
žinomos tik tiems, kurie gyve
no musų krašto dykumose, kas 
uždusdavo nuo tiršto jo lygu
mų nuobodulio. Nėra kuo gy
venti, — tai man rodos pats 
baisiausias jausmas, kurį aš pa
tyriau..

Ilgai mes vargome beieškoda
mi gerų knygų, bet nerasdavom 
nieko daugiau tik Okreico ro
manus, senų metų “Nivą” ir pa
našią dvasios pavargėlių litera
tūrą.

Koltunovas iš musų tyčiojos:
— Ką, vyručiai, trošku? Juo

kai !
Ir vieną kartą pasigailėjęs 

musų.pasiūlė:
— Aš turiu Kalačiuje pažį

stamą, jis išrašinėja žurnalą. 
Norite — paprašysiu?

Mes ėmėm jį prašyti; jis šai
pydamasis sutiko ir kiek vėliau 
keleivinio traukinio kondukto
rius įteikė Koltunovui rišulį ir 
laišką.

— Štai ir žurnalas! — išdid
žiai pamojavęs rišuliu tarė Kol
tunovas, bet, perskaitęs laišką, 
pakramtė usus, apsidairė ir pa- 
žastin pasikišęs rišulį stipriai 
jį prispaudė alkūne.

— Na, duok gi mums jį, — 
plačia burna šypsodamas papra
šė Judinas.

Koltunovas pakelė pečius ir 
'viršininko tonu pareiškė:

— Suspėsi, neliesk!
Judinau nustebo, atsitraukė 

žingsnį atgal; jie buvo draugai 
ir Koltunovas niekados taip 
šiurkščiai nekalbėdavo.

(Bus daugiau)

sau.
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Tikras Parodymas

užsiganėdiniino gyvenimu yra grei
tas j ieškojimas atsakančių gyduolių 
kuomet susergat kokiomis menkes
nėmis ligomis, kol dar liga neišsivy
stė j didesni pavojų. Jei jūsų skil
vys yra silpnas, vidurių virškinimas 
menkas — nusipirkit Severą’s Esor- 
ka ir vartok it jas pagal nurodymą. 
Jos veiks kaip la.vative, išdirl^ dau
giau virškinimui syvų, pataisys virš
kinimą ir suteiks sveiką apetitą, taip 
kad jus lauksite prisiartinant seka
mo valgio. Nusipirkit butelį šiandien 
nuo savo vaistininko, kaina $1.50 ir 
75c. W, F. Severą Co., Cedar Kapids, 
Iowa.

KIMBALL
Grojikliai Pianai

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

e
Mėnesinių Išmokamų 

Kontraktų Reikia
Bile Kokioje Sumoje

Musų kainos yra 5% iki 15<% pi
gesnės negu kitur Chicagoje. At- 
sineškit abstraktus ir kontraktus 
gatavai dėl užbaigimo deal. Atda
ra kas vakaras.

National Property Co.
11 So. La Šalie Street 

501 Roanoke Bldg., Central 4757

Naujienų Spaustuvė 
yrą Urfijinė Spaustuvė.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Pagarsėjo
Teresa Daugeliutė, geriau vi

siems žinoma kaipo Joyce 
lla\vley, kuri nesenai maudėsi 
vyne teatrininkų bankitete New- 
Yorke, pilnai pagarsėjo. Apie 
ją dabar kalba visa Amerika, 
visi laikraščiai idhii žinių kaip 
ji nuoga maudėsi vyne ir kaip 
kiti kavalieriai gėrė tą vyną iš 
maudynės. Ji jau gavo ir darbą 
New Yorko teatre.

Josios tėvai, Antanas Daugė
las, buvęs bučerys, ir jo žmo
na, gyvena prie 3935 So. Bock- 
well St., ir dabar juos lanko 
būriai reporterių ir smulkme
niškai klausinėja apie jų Tere- 
są. Būriai žmonių irgi lankosi 
apie namus ir nors į langus 
žiūrinėja. Grosernė gi, kurios 
užpakaly jie gyvena, dabar sa
kosi daranti labai gerą biznį, 
nes daug žmonių ateina pasi
teirauti apie tą garsiąją Teresą 
ir vis šio to nusiperka. Pats 
Daugėla dabar nedirba nes turi 
nulaužtą koją. Jie turi dar 
ketvertą vaikų — dvi mergaites 
ii- du berniukus. Bet vyresnioji, 
Stella, 15 m., tiek pat graži 
yra, kaip ir Teresą, tečiaus 
pasekti Teresą ir likti aktore 
nemano.

Gatvekaris užmušė
Mrs. Lillian Bushfield, 5402 

W. 95th St., tapo ant vietos už
mušta, bet jos 4 metų duktė iš
liko nesužeista, nors jas abi už
gavo gatvekaris prie 95th ir 
Vincennes gatvių. Jos pakliuvo 
po gatvekario ratais, kada ban
dė perbėgti skersai gatvę, kad 
pagauti kitą gatvekarį. Ratai 
sutrynė motiną, bet duktė, dė
lei savo mažumo, išliko nesu
žeista.

Už $130,000 — 90 dienų 
kalėjimo

VVilliam S. Adams, buvęs pre
zidentas Adams-Francois-Bea- 
tty koip. ir biolis municipali- Herbert Johnson, geležinkelio 
nio teisėjo Asą Adams, tapo nu-, darbininkas, pasimirė pavieto 
teistas 90 dienų kalėjimai! ir (ligoninėj. Jį rasta be sąmonės 
užsimokėti $1,000 pabaudos. Jis (Madison gatvėj, ties Sangamon. 
teisme prisipažino, kad jis su- Manoma, kad jis pasimirė nuo 
klastavęs valdžiai pranešimus munšaino.
apie jo pelnus. Tuo budu jis nu- -----------
sukęs valdžiai taksų apie $130,- 
000.

Del bemiegės iššoko 
per langą

Walter Koehler, 32 metų, bo- 
nų pardavėjas, per tris naktis 
negalėjo užmigti. Iš nusiminimo 
dėl bemiegės jis iššoko per lan
gą iš trečio augšto Castle hote- 
!y. 4826 Winthrop Avė. ir tiek 
sunkiai susižeidė, kad mirs.

į 7 arklių 4 urnai susirgo. Lenk- 
baklanorf serga tynių rengėjai nužiūrėjo, kad 

----- ------ 'čia kas nors negera yra ir lenk- 
Gautomis žiniomis, Chicagos tynęs atšaukė. Vėliau tapo areš- 

operos dainininkas Georgės Ba- tuoti keturi žmonės, kurių du 
klanoff sunkiai sergąs Buda- prisipažinę užnuodiję arklius, 
pešto ligoninėj, galbūt vėžiu. Jo kad kiti arkliai galėtų laimėti 
svarumas į tris savaites nupuo- lenktynes, o jie butų laižybomis 
lęs 48 svarus.----------------------- Jaimėję daug pinigų. Bet jie

Liko apiplėšta ir dar 
areštuota , -

Mrs. Clara Ilarcų, kuri nese
nai Waukegane buvo teisiama 
už savo motinos užmušimą, bet 
liko išteisinta, susilaukė nepa- 
prasto likimo: ji tapo apiplėšta 
ir paskui dar policijos areštuo-
ta ir pasodinta kalėjimam Ji- 
su viena savo draugių išvažia
vo pasivažinėti automobiliu. 
Kaip ten atsitiko, kad pas jas 
automobily atsirado du vaiki
nai, su kuriais jos “susipažino” 
kryžkelėj. Su jais aplanke kele
tą kabaretų. Bet ties Waukega- 
nu tie jų vaikinai jas sumušė 
ir apiplėšė, atimdami apie $100, 
ir dar išmėtė iš automobilio, 
taip kad joms teko į Chicago 
gryšti pienininko vežime. Nu- 
vykusios j policijos stotį -jos 
pranešė kas atsitiko, bet Kla
rai kalėjimas tiek patiko, kad 
ji atsisakė jį apleisti ir polici
ja turėjo ją uždaryti kameron, 
kol išsiblaivyš. Jos vyras išėmė 
ją už kauciją, bet vistiek jai 
teks stoti prieš teisėją ir pasi
aiškinti dėl girtavimo ir ne- 
tvatkaus elgimosi.

Dirbs 7 valandas
Visi darbininkai W. A. Wie- 

boldt & Co. departamentinčse 
sankrovose, pradedant nuo birž. 
7 d., dirbs septynias valapdas į 
dieną.. Sankrovos atsidarys 9:30 
vai. ryte ir užsidarys 5:30 vai. 
vak., išėmus šeštadienius, kada 
sankrovos bus atdaros iki 6 vai. 
vak. Wieboldto yra pirmos san
krovos Chicagoje, kurios įvedė 
7 vai. darbo diena. *

Walter VVehfeldt, 17 nT., 
8026 Colfax, Avė., pasimirė prie 
tokių aplinkybių, kad koroneris 
rado reikalingu padaryti tyri
nėjimus.

Jis su kitais VVilliam Carter 
Undervvear Co., 323 W. Jackson 
Blvd., darbininkais, žaidė mau
dyklų kambary, “vanodami” 
vienas kitą rankšluosčiais. Vie
nas iš darbininkų bežaizdamas 
VVhefeldui užgavo pilvą. Sugry- 
žęs namo jis pradėjo skųstis, 
kad skauda viduriai, po to sun
kiai susirgo ir neužilgo pasimi
rė.

Miestas traukia gat vakarių 
j kompani ją teisman, kad priver
ktus ją perkelti bėgius 22 gat
vėj, kada ta gatvė bus prapla
tinta tarp Michigan ir Archer 
gatvių. Gatvė bus platinama 

Įtik vienoj pusėj ir bėgiai pasi
liktų vienoj gatvės pusėj, jei 
jie nebūtų perkelti į vidurį gat
vės. Kompanija gi bėgius kelti 
atsisako.

Auroroj dabar yra laikomos 
■ arklių lenktinės. Užvakar iš 
i turėjusių dalyvauti lenktynėse

perdaug padaugino dožą aršeni
ko ir vienas arklys jau padvė
sė, kitas veikiausia irgi pa
dvės, bet du išliks gyvi.

Penkr plėšikai užpuolė Philip 
Doddridge smulkmenų sankro
vą, 3603 Broadway, ir paėmė iš 
registerio $50. Jiems išbėgus 
ir sėdant automobilin, Doddrid
ge pastvėrė Steną revolveri ir 
paleido vieną šūvį, nuo kurio 
vienas plėšikų susmuko. Po to 
revolveris užsikirto ir daugiau 
šauti nebegalima buvo. Po kiek 
laiko plėšiką rasta negyvą gat
vėj. Matyt, jo drangai jį pa
metė, kada pamatė, kad jis ne
begyvas. Kiti trys plėšikai irgi 
tapo areštuoti savo namuose.

Limių Rateliuose.
Brighton Park

I •»(**</

Brighton Park ir Marųuętte 
Park yra dvi naujos lietuvių 
kolonijos Chicago j. Jos išrodo 
dar visai jaunos palyginus su 
kitomis iš senesnių kolonijų, 
bet gyvenimo ir biznio at
žvilgiu ne tiktai kad neatsilie
ka, bet nekurtais dalykais net 
ir pralenkia kitas kalionijas.

Čia randasi įvairių lietuviškų 
įstaigų, kurios gana gerai gy
vuoja. Pavyzdžiui, galima pa
imti Gedimino į,Budavojimo ir 
Skolinimo Bendrovę (Spulką). 
ši bendrovė likosi sutverta 
Brighton Parke 1914 metais, 
kada dar aplinkybės buvo 
labai sunkios; nebuvo nei tam 
tinkamos vietos susirinkimams 
laikyti, o ir . lietuvių buvo dar 
labai mažai. 1918 metais ben
drovė buvo perkelta į naują 
vietą, būtent, pas Praną Sta- 
siulį; taip pat į direktorius ir 
valdybą tapo išrinkti gabus ir 
energingi nariai. Kai kurie, iš 
jų dar ir po šiai dienai laikosi 
savo vietose.

šiandie bendrovės turtas sie
kia jau $141,417.62. ši suma 
yra sudėta vipšminėtų kolionijų 
lietuvių ir lietuviai jais naudo
jasi. Bendrovės šėrininkai gau
na nuo 8 iki 8>/2 nuošimčių už 
savo sudėtus pinigus, taip kad 
visiems yra patartina prie ben
droves prisidėtą, nors ir su ma
žiausiais pinigais — po 25c/ 
ar 50c. į sayaitę už kiekvieną 
$100. Bendrovės reguliariai su
sirinkimai yra laikomi p. Pra
no Staniulio raštinėj, 4105 So. 
Fairfiel Avė., kiekvieną trečia
dienio vakarą,

17 d. gegužės šėrininkai tu
rėjo savo metinį susirinkimą. 
Tarpe svarbesnių dalykų buvo 
nutarta padaryti kontestą nau
jų narių prirašinėjimui, ir lai
mėjusiems bus paskirta gražios 
dovanos arba bus duodama tam 
tikras nuošimtis atlyginimo. 
Komisija tam darbui likosi iš
rinkta iš šių asmenų: p.p. A. 
Lukošius, Z. Kūkalis ir A. Oš- 
kclunas, kurie pagelbės direk
cijai ir prižiūrės kontesto ve
dimų.

Antras svarbus nutarimas 
yra padidinti bendrovės kapi
talą nuo $200,000 iki $500,000.

Nauji ant 3 metų direktoriai 
likosi išrinkti Šie: Jeronimas 
Baltikaukis, generalis namų 
statytojas ir Juozas Vilimas, 
taipjau kohtraktorius ir > real 
estą te pardavėjas. Iš pirmiaus 
buvusių likosi savo vietose Jo

nas Sandaras ir Juozas Vais
kia, darbininkai.

Į valdybų buvo išrinkti iš 
tarpo direktorių: prez.- J. San
daras, vice-prez. J. Klapataus- 
kas, rašt. J. J. Palėkus, jo par 
geibiu inkai J. Vilimas ir J. Nau- 
džiunnas, ižd. B. A. Jovais; do
kumentų tvarkytojas (trustee) 
Pr. Stasulis; namų statytojai 
(appraisers) A. Saldokas, J. 
Grish/P. Grybas, J. Vaiskia, J. 
Baltikauskas. Komisija knygų 
patikrinimui renkasi atskirai 
nuo direktorių; į šią komisiją 
likosi išrinkti:\ A. Oškelunas, 
A. Statkus ir A. Vilkas.

Direkciją ir valdyba susideda 
iš gana gabių ir energingų' 
žmonių taip kad galima užtik
rinti, jog jie savo pareigas tin
kamai eis.

Direkcija supranta, kad at
sakantis rūpinimasis bendrovės 
reikalais daug pagerins reika
lus ir vietinių kolonijų, iš kurių 
daugiausia ir yra nariai, nes 
darbas ne vien yra bizniškas, ’ 
bet sykiu ir visuomeniškas; ir 
direktoriai yra * atsakomingi 
prieš visuomenę ir prieš vals
tiją.

Gediminas Budavojiino ir 
Skolinimo Bendrovė yra po prie
žiūra Illinois valstijos ir taip
jau yra narys visų Illinois 
bendrovių (Building Associa- 
tion League of Illinois).

• —Juozas.9

Klaipėdos krašto atstovy 
prakalbos

------ ,---------------

Mažosios Lietuvos atstovų, 
M. Jankaus ir A. Brako, įvyks 
šiose vietose:

Birželio 1 d. (utaminke) — 
Brighton Parke, Bažnyčios sa
lėje, 44 St. ir Fairfield Avė.

Birž. 2 <1. (seredoj) Town of 
Lake— šv. Krysiaus parapijos 
svetainėje.

Birž. 3 d. (ketverge) Rose- 
lande — Parapijos svetainėje, 
10806 Wabash Avė.

Birž. 4 d.. (pėtnyčioj) West 
Pullman Bajorūno svetainėje, 
120 Street ir Halsted St.

Birž. 8 d. (utarninke) North 
Sidėj — Šv. Mikolo parapijos 
svetainėje, 1850 VVabansia Avė.

Visur prakalbos prasidės 8 
vai. vakaro. .

Vieša padėka
.....—■ *—

Draugystė Lietuvos Dukterų 
buvo surengusi draugišką va
karienę — surprise party, ge
gužės 22 d., Lietuvių Auditori
joj. Pavyko kuopuikiausiai; 
publikos buvo daug ir. visi už
ganėdinti, taigi nemažai pelno 
draugystei paliko. To vakaro 
šeimininkės buvo: A. Dudėnie
nė, V. Radziavičienė ir Ą. Via- 
lančiunienė. Dėkojam visiems 
atsilankiusiems svečiams ir 
draugėms, už tokį skaitlingą 
atsilankymą, taipgi dėkojam 
širdingai kalbėtojams dr. Grai- 
čunui ir dr. Draugeliui, taipgi 
muzikantui Barčiui iš Ciceros; 
dar kartų, tariam širdingą, ačiū 
visiems. '

—Dr-tS Lietuvos Dukterų.

Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avc.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki J C. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų 

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 0464

Traukimą# dantų be skhusmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47tb Street
Netoli Ashland Avė.

J.F.RADŽIUS
Pigiausias Lietuviu 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriaujr pi
giau negu kiti, .to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS:
668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063V *

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 Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP /
Graborius ir Pagrabų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

164G W. <Gtb St., Chicago

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros-reikmenys

2215 W. 22nd S t., Chicago
Phone Canal 2591

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

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

DR. VAITUSH,
OPTOMETH1STAS

Palengvinu akių įtempimą, kuriu 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1515 West 47th Street 
l’ohne Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J, Smetana
OPTOMpTRISTAS

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

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

SERGANTI ŽMONES! '
DR. ROSS gydo žmones kasdien, 

kurie serga

Kraujo, Odos, Inkstų,
Pūsles, Chroniškomis 

ir Privatiškomis
, Ligomis

Privątiškos ligos yra pavojingos 
gyvenime ir reikalauja inteligen
tiško ir teisingo gydymo. Tuksian
čiai yra nustoję savo sveikatos ant 
visados ir statė į pavojų savo gy
vybę bandydami be vertes gydymą, 
kurie prižadėjo greit išgydyti. Per 
trisdešimt) metų praktikavimo, Dr.

Ross yra išgydęs 
tūkstančius, ku
rie turėjo tas li
gas.
Serganti yra už
prašomi atsilan
kyti ir gauti tą 
patį gydymą, su 
pagelba kurio gy
dytojas yra atga
vęs sveikatą tuk? 
sfančiams kitų.

DR. RO88 turi įlei
dimą praktikuoti Medi
ciną ir Chirurviją Illi
nois valstijoj, certifika- 
to numeris 01.85, išduo
tas Illinois State Board 
iuf Health. Buvęs Svei- 
kntoH Komi»»ijonierius 
uiitro didžia imto mies- 
to Illinois valstijoj. Yra 
LaiKęs didžiausią Medi
či 1103 Kolegiją ir turi 
patyrimą virš trisdešim- 
tį -nnetti t^dynic Sočia- 
lių, Kraujo,’ Chroniškų 
ir Privatiškų L'gų.

Del 
Nusil
pusių 

ir 
Visai 

Bejėgiu 
Vyrų

Specialia gydymas yra vartoja
mas, kad pagelbėjus atgauti vik
rumų ir vyrišką stiprumą. Jos sti
muliuoja giles, išvalo kraują, apva
lo sistemą nuo nuodų ir sustiprina 
nervų £ėles. Del prailginimo gyve
nimo ir besidžiaugimu juo, žmo
nės turi prašalinti iŠ savęs silp
numą ir ligas. Grynas kraujas 
suteikia sveikatą ir stiprumą; ne
švarus kraujas suteikia ligas ir 
mirtį.

I

Nieko Nekainuoja Pasita
rimas su Dr. Ross.

Didžiausįa slaptybė yra užlaiko
ma. Atsišaukite Jei kraujo ir pil
no išegzaminavhno.

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearborn St.

Kampas Monroe St., Crilly Build
ing. Imkit elevatorių iki 5 augšto. 
Vyrų priėmimo kambarys 506.—* 
Moterų priėmimo kambarys 508. 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 po 
pįetų. Panedėly, seredoj ir suba- 
toj nuo 10 ryto iki 8 vakare.k ■ , ■■ ■

Biųskit Naujienas 
Lietuvon -- tai bus 
brangi dovana.



NAUJIENOS, Chicago, III,
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Antradienis, Birželis 1, 1926

Lietuvių Rateliuose
Del piano lietuvis 

nusižudė
nega-Permokėjęs už pianų ir 

lodamas nuo jo atsisakyti, 
pamišo ir, galiaus, pasikorė.

gyvenęs 
nu- 
kad 
mo
vi e- 
kur

Antanas Budvitis, 
prie 4609 S. Rockvvell St., 
sitarė nusipirkti pianą, 
jo dukrelė ir sūnūs galėtų 
kintis muzikos. Bet vienok 
ton eiti j lietuvių sankrovą,
butų gavęs teisingų patarnavi
mą, jis įsitėmijęs j skelbiamus 
didelius “bargenus” nuvyko i 
vidurmiėstį ir ten vienoje san
krovoje, prikalbintas pardavė
jų, nusipirko tokį “bargenų”, 
kuris jam kainavo gyvastį.

.lis suderėjęs už pianą $590, 
visas jam pakištas 

ir išdykęs namo. Bet 
namo jis pradėjo 

teirautis apie pianus

atsisakė

popieras 
parvykęs 
daugiau 
ir surado, kad jis už tų pianų 
gerokai permokėjęs. Jis tada 
vėl vykęs į vidurmiestį ir ban
dęs kontraktų pirkimui piano 
panaikinti — kanceliuoti, l/et 
sankrova su tuo nesutiko ir 
panaikinimui kontrakto pareika
lavusi $299 atlyginimo. Jis ne
sutiko mokėti tiek pinigų vien 
už kontrakto panaikinimą ir 

priimti pianų, kuris
irgi buk buvęs ne tas, kurį pir
kęs. Jis tikėjosi, kad sankrova 
jam nieko nepadarys, bet jis 
tur bul nė pats nesijautė, kad 
jrasirašydiunas po visokiomis 
jam pakištomis popieromis, jis 
pats atidavė sankrovai visas 
savo teises. Ir kada jis atsisa
kė imti pianų, tai sankrova 
tuojaus nžai<eštavo‘ (t'hrnišia- 
vo) jo algą.

Visų tai į Antaną Budvitį 
taip imveikė, kad jis lig pami
šo; metė darbą, pradėjo' neri
mauti ir iibl daug verkęs,
moteris matydama didelį savo 
vyro susikrimtimų ir norėdama 
jį nuraminti, pati nuvažiavo 
vidurmiestin, įmokėjo reikia
mus pinigus ir užbaigė kivir- 
čius su sankrova. Pianas irgi 
tapo pristatytas.

Bet tai

kos namo — į Bridgeporlą. 
Išlipus iš 22 gt. ir laukiant 
Halsted gatvekario, pripuolė 
trys jauni plėšikai, kurie atė
mė iš Gvvazdinskio $15 ir bai
siai jį sumušė ir suspardė ko
jomis Už bandymą jiems prie
šintis. —J.

Pranešimai
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

LEISTI $100.00?
Atsakymas: $100.00 ant «yb ir 

$6.00 į metus 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 
Šjmtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

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

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pnmislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo j“ 
žinosi kaip g: eit dauginsis 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

kiek jus

o su- 
lusų

IŠRENDAVOJIMUI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAIMI-ŽEME HAMAI-ZEME
PABENDAVOJIMUI 3 kambariai 

ant 2 lubų, tinka naujai apsivedu- 
siems arba vaikinams, ar mergi
noms. 4026 Artesian Avė. Brighton 
Parke.

VYRŲ

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BR2DGEPORT PAINTING
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prei.

Už-

BAGDONAS BROS.
MOVING, ENPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling 

Turime daug metų patyrimą 
3238 So. Ilnlsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd 7667 office

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
sscn, Restau ran
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den- 

.gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
ieipos sergantiems na-iunijos darbininkai samdomi. L J. 
$10 ir $16 savaitėj. Na-1Dunne Roofiųg Co., 3411-13 Ogden 

moterys Avė. Phcr.e Lawndalc 0114.

Prisidėkite į šią draugiją 
Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 

yra didžiausia savišelnos organiza
cija Chicagoje — priklauso net 800 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas siekia arti $15,000. Yra trys j 
skyriai pašelpos sergantiems 1 
riams: $6, _
riais gali patapti vyrai ir 
nuo 16 iki 15 metų, iki gruodžio! 
12 d., 1926 metų yra prieinamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi-) 
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So.

I Halsted St. Tel. Roosevelt 8500.
Pavieniai nariai norinti įstoti j 

šių draugiją, galite paduoti prašy
mą bile vienam draugijos nariui, 
arba kreipkitės į “Naujienas”, čia 
galėsite išpildyti aplikaciją į Chi
cagos Lietuvių Draugiją S. P.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

Svarbus pranešimas Roselapdo, PulI- 
mano, Kensingtono ir West Pull- 

mano lietuviams
Nuo gegužės 31 dienos, palengvi

nimui viršuj paminėtų kolonijų lie-. 
tuviams gavime “Naujienų“ pavie
niais numeriais, atidarome “Nau-J

Jo įienų” pardavinėjimą ant sekamų 
kampų:

ROSELAND':
Avė. ir 103 St.
Avė ir 105 St. 

ir 108 
ir 111

Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan

\VEST PULLMAN: 
Michigan Avė. ir 119

Avė.
Avė.

St
S t

SI

nepataisė.

Phcr.e Lawndalc 0114.

Tel. Pullman 1113
JOHN TENINGA

Namų Statytojas ir Generalis 
Kontraktorius

32 West lllth Placė
Chicago, III.

JLIETUVIŲ 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 
į musų spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ • 
v SPAUSTUVE

710 W. 33rd St., Chicago, III.
Tel. Yaro’s 6751

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35%

Mes pardundame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Snpply Čbn 
1637 Weat Divieton SU 

netoli Marshfield

Šiuomi skelbiame formallšką atida
rymą Highlanda Subdiviaion

Ncdėlioj, gegužio 30. Randasi 
prie 87 St. ir Central Avė.

Mums reikia sales inanagerių ir 
salesinenų. 'Patyrimas 
gas, didelis kofnišinas.

Automobilių Kelias:
VVestern Avė. iki 95 St., 
95 St. iki Central Avė

PARSIDUODA pirmos klesos res- 
taurantas už mažą kainą arba išsi- 
maino ant nedidelio namo. Arba pri
imsiu pusininką. Remia pigi. Ilgas ly- 
sas, 4548 So. Kedzie Avė.

nereikulin-

j pietus
I vakarus 

{ Šiaurę 
Central Avė. iki 87 St. Del infor
macijų rašykit. \

PIONEER REALTY CO.
128 N. Wells St., Wells Bldg. 

.Tel. Franklin 4070 
CHICAGO

^AUTOMOBILIAI

BARBER SHOP 4 krėslų, parduo
siu arba priimsiu partnerius, 
žastis — pinigų reikia.

5857 So. Kedzie Avė.

NAMAI-2EME

Prie-

—■B

SUSTOK, PERSKAITYK, 
PERSITIKRINK

čion rasi tikrus bargenus

ŠIUOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au- 

Studębakers 
tvirtus ka- 
St udebakcr 

ir pil-

tomobilių agentūrą, 
kompanija, kuri dirba 
rus. Standnrt Six ir 
yra 27 arklių jėgos H. P. 
nai aprengtas i durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes 
Pašaukit bile 
sim

gaunam ant mainų, 
kada, o mes pribu-

AUTO SALES

I).

MILDA
3121 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1685 

Kuraitis ir A. Kasulis. vedėjai

Jei norit sutaupyti pinigų 
atsilankykit pas 

WEST AUTO WRECKERS 
1220 So. Ashland Avė. Roosevelt 2794

Vartotų karų dalys visokių išdir- 
bysčių. Tajerai, tūbai, radiatoriai, 
baterijas ir t. t. Karai parduodami, 
perkami, mainomi.

PARSIDUODA Shevrolet karas, 
5 sodinių, gerame stovyje, tiktai 
$55. Veikit greit. J. Shusho, 10929 
S. State St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI REAL ESTATE 

OFISO RAKANDAI
Parsiduoda 3 deskos, 5 krėslai, ra

šoma mašinėlė, ofiso baras ir didelis 
sofas, taipgi ir kiti smulkus daik
tai. Parduosiu viską sykiu pigiausia 
kaina — už ketvirtadalį kiek daik
tai yra verti. Galima pirkti sykiu vi
sus daiktus ir Čia pat vargti biznj 
arba nupirktus daiktus vežtis j kitą 
vietą. Vieta randasi Roselande, arti 
prie Michigan Avė. Jeigu kuris pirks 
viską sykiu atiduosiu už $350.00. Kam 
reikalingi pirktis ofiso fikčeriai, ne
praleiskite progos. Kreipkitės “NAU
JIENOS”, 1739 So. Halsted Street, 
Box 763.

PARDAVIMUI visokios rųšics ra
kandai pigiai. Brighton Park Stor- 
age House, 3101 W. 38 St.
jiL_. „■■ae. 11 jfa—■ ■■■'r’-'-iJi!.?’-.1.1 ja

PARDAVIMUI

NAUJAS muro namas, 4 ir 
kamb., aržuolo baigtas, viš- 

porčiai, ledaunės. 
vienuolyno. Kaina

muro namas, 5 ir 
gani arba ąliejum 

2 karų garažas. 
Marquette kolonijoj.

4
kos, apdirbti 
Randasi arti 
$10,800.

2 FLATŲ
6 kamb., 
apšildomas, 
Randasi
Pirmesnis laimės už $12,100.

SU $1500 nupirksi 6 kamb. 
modemišką mūrinį bungalovv, 
karštu vandeniu apšildoma. 
Randasi arti MarųUettc parko 
apylinkėj. Taipgi mainysime 
ant biznio namo arba bučernės.

MAINYSIME dar naują 2 fla
tų po 5 kamb. muro namų, ga
ru apšildomas, 2 karų muro 
garažas, ant bungalovv Mar- 
ųuette kolionijoj.

2 FLATŲ muro namas, 6 ir 6 
kamb., karštu vandeniu apšil
domas, 2 karų muro garažas. 
Randasi prie 55-to bulvaro ir 
Marshfield Avė. Nelaimė 
mynoj verčia parduoti 
$12,900.

2 FLATŲ muro namas,
6 kamb., patogus įrengimai, 
vanos, aukštas beismentas. Ran
dasi arti Western ir Archer 
Avė. kąru linijų. Kaina tiktai 
$11,300.

BIZNIAVAS 
tos ir Western, 
700.

BIZNIAVAS 
tos ir Talman, 
650.

VISŲ bargenų negalimą čion 
sutalpinti, todėl 4 malonėkite 
kreiptis pas mus, o mes tikrai 
parodysim gerus pirkinius arba 
mainus, kur tik norėsite.

šei- 
už

6 ir

LOTAS ant 59- 
25x125, už $3,-

LOTAS ant 69- 
25x125, už $1,-

labai nepatenkintas ir jo pro
tinis pajrimas ne kiek neatsi
taisė, bet dar labiau didėjo iki 
priėjo prie to, kad A. Budvitis 
gegužės 15—16 d. naktį pasili
po ant viškų ir ten atėmė sau 
gyvastį — pasikorė.

111 SI. ir Collagv brovė Avė.
Čia visose paminėtose vietose 

“.Naujienos” gaunamos anksti iš 
pal ryto kasdien.

Tel. I.afayette 8705—8706

RUBIN BROS
Halsted St. ir 63 St.
State St. ir 63 St.

st.

vis, vos 38 m. amžiaus, 
kęs, rinitas ir padorus

tiek

lietu- 
sulau- 
vyras, 

net savo gyvastimi užmokėjo
už pas svetimuosius pirktą pia
nų. Bet tuomi jis neišsigelbė
jo nuo, bėdų, nes nors jis ir 
atėmė sau gyvastį, bet jo liku
si šeimyna turės ir toliau mo
kėti už tų pianą.
daug sielvartos kainavo ir ku
ris atėmė šeimynai tęva ir mai- » *
tinto jų.

Be abejonės, jei velionis bu
tų atsikreipęs prie lietuvių ir 
pirkęs sau pianą lietuvių san
krovoje, o tokių sankrovų yra 
nemažai, tai tokia nelaimė jį 
nebūtų patikusi. Bet jis, kaip 
ir daugelis kitų, kurie irgi gai
lisi po laiko, nuvyko j vidur- 
miestį ir ten pirko sau pianą 
— ir štai ko susilaukė, kad net 
gyvastį prarado.

Tokių atsitikimų būna gana 
daug, tik kiti gal neužsibaigia 
taip tragingai, kaip šis, ir tas 
turėtų pamokinti žmones, kad 
geriausia yra panašiais reika
lais visados kreiptis prie lietu
vio,! pas kurį lietuvis gali tikė
tis rasti teisingesnį patarnavi
mą, o ir daugiau užuojautos.

V-kis.

IB-tos gatvės apielinke
Plėšikai siaučia

Porų dienų atgal, aptieko- 
ritnjis p. Ullmano, turinčio ap
tiekę prie 23 ir Leavitt gat
vių, provizorius Walter Gwaz- 
dinpki, naktį važiavo iš aptie-

Brnošiaus Aptieka, 1616 \V. 47
DIDMIESTYJE: 

Buren St. ir State St.
yia numatomos kur tinka- 
rcikiūingos “Naujienų” sto-' 

kurioje dalyje. 36.14.
• _ !__

Van
Jeigu 

mos ir 
tys įsteigimui bile I 
miesto Chicagos arba ir Chicagos 
priemiesčiuose, malonėkite apie tai 
pranešti “Naujienų” cirkuliacijos 
skyriui. Tą galite padaryti telefo
nu bei laišku. Kiekvienas toks pra-' 
nešimas bei reikalavimąs įsteigti) 
“Naujienų” pardavinėjimo stotį bus 
tinkamai išrištas ir radus tinkamas 
sąlygas įsteigimui > tokios stoties, 
stotis bus įsteigta.

“N-nų” Cirkuliacijos Skyrius.

Roseland. — Birželio 1 d., 7:30 
vai. vakare, Aušros kambariuose, 
10900 S. Michigan avė., jvyks Lie
tuvių Improvement ir Benefit 
Kliubo mėnesinis susirinkimas. Vi
si kliubo nariai atsilankykite pa
skirtu laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų, kurie turi būti apsvarstyti.

J. Tamašauskas, seki’.

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 
lipyne ir 13-čios ir 56-tos. Viršpa- 
minėtame apskrityje aprūpinti 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, 
.*118 So. Paulina St. Tel. Prospect 
1887. x

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEšKAU Vinco Mačiulio ir 

Petronės Mačiulytės, abu paeina iš 
Jurbarko miestelio, Raseinių apskr. 
Vincas pirmiau gyveno lietuviškam 
hotely, Petronė yra vedusi, gyve
na kur tai Brighton Parke, 
las yra kas link jūsų žemės 
mų Jurbarke. Atsišaukit 
arba kas žinote praneškit.

P. MILLER, 
3210 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 9663

Reika- 
ir na- 
tuojhu,

SIŪLYMAI KAMBARIU
RANDAI kambarls, vyram, mer

ginom, vedusiai porai. 3242 So. Union 
Avė., 1-mos lubos.

t

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

CHICAGO

PENTL’OJU ir popieruoju. L. Ge-
704 W. 31 St. Tel. Yards

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

RIuKIA veiterkos. Atsišaukit 
jaus. 2113 S. Halsted St.

tuo-

REIKIA merginų virš 16 me
tų amžiaus darbui* į rakandų 
dirbtuvę, patyrimas nereikalin
gas. Galima uždirbti gerą algą 
kuomet pramoksit darbą.

nuolat per visą metą.'
Dar-

bas
A. L. RANDALL CO.

525 W. 76th St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA—
MERGINŲ
PRIE 0PERAVIM0
CHIEAD ROLLERS.' 
GERA ALGA.

ATSIŠAUKIT:

JOSLYN MANUFACTURING 
COMPANY

3700 ,So. Morgan Street

TURIU parduoti savo $600 vertos 
grojiklį pinni), benčių, kabinot ir 
150 rolelių, išmokėjimais, kiek aš 
esu skolingos piano kompanijai. 
JOE. ?)EMBR()WSKI, 2332 West 
Madison St. 1 fl. front.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, gera vieta, biznis gerai eina. 
Renda pigi. Lysas ilgas. Priežastį 
pardavimo patirsit ant vietos, norin
ti gerą biznį, atsišaukit greitu 
ku.

lai-
MIKE PAUKŠTIS

4511 So. Wood St.

PARDUODU savo grojiklį 
su 125 rolelių ir benčiuini, 
už $140. Garantuotas pirmos 
stovyje. Mainysiu bile į ką 
pirmą įmokėjimą.

• MR. KHfcNZ, 
6512 S. Halsted St.

pianą 
viskas 
rųšies 
kaipo

PABSIDUODA grosernė, delica- 
tessen ir kendžių krautuvė. 3 pa 
gyvenimui kambariai su visais 
ničiais. Kaina $656.

6009 S. Bucine Avė. 
arba

1349 W. 69 St.

fur-

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė, geroj apielinkėj, netoli didelės 
dirbtuves arba mainysiu ant nuo 
savybės South sSidėj arba automo- 
blliaus. Tel. Prospect 0321.

PARDAVIMUI barber shop, gera 
proga kas nedirba, tai gali nusi
pirkti sau darbą; gera vieta, tik 
viena Lietuviška barbernė šitame 
mieste. Turiu apleisti miestą; 
pirmesnis, tas geresnis.

3Ž0 E. 14th Street 
Chicago Heights, III. 

šventadieniais nesikreipkit.

kas

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
dirbtuvė; gali pirkt ir nelabai paty
ręs; galiu už dyką pamokinti; lietui 
vių centras, prie strytkarių linijos, 
per 18 metų išdirbta vieta; darbas į 
namus ateina. Pasinaudokit proga. 
Savininkas Jonas Markūnas, 1389 S. 
50th. Ct., Cicero, III. Biznis kitoj 
vietoj.

REIKALINGAS slogelis krinučius 
kaipo partnerys arba darbininkas, .___
gera ir pelninga vieta. 3008 W. sing; 
Pershing Bd. Lafayette 2119. r

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
cattessen, prie didelių parkių ir 
mokyklų;* kito tokio biznio nėra 
per du bloku, renda pigi, 7 kamba
riai dėl pagyvenimo. Del svarbios 
prležusties parduosiu greit už tei
singą pasiūlymą. 1413 E. 58 St. Tel. 
Fairfax .2611),

- t ■ "- ii   1.1 /-■■■- r 

ĮTEIKIA shermcnų i geležies at-
karpų jardą. Steiner Iron and Metai ba rendavojimtii.
Co., 1103 Sr Washtenaw Avė. 2226—30 So.

NAUJAS garažas pardavimui <r- 
i rendavojimtii. A. KABN, 

So. Leavitt St.

K. J. MACKE AND CO.
(Machiukas) 

2436 VV. 59th St. 
TeL Prospect 3140

P. S. Ofisas amaras kasdien
ir šventadieniais.

3 NAMAI mainui, rendos neša 
$350 j mėnesi — mainysiu j dideli 
apartamentavą namą arba į visai ma
žą ir pigi; namą. Iš 3-jų namų vie
nas yra kampinis biznio namas, ki
tas yra irgi biznio namas su '5 rui
mais gyvenimo, o trečias namas — 
4 flatai po 4 ruimus, šitie visi da
mai randasi lietuvių kolonijoje, va
dinamame Vienuolyno apielinkėje. ,

NAUJAS namas, 1 metų senas, 
North West Sidėje 2 po 5, garu ap- 

I šildomi, lotas 40x125, taipgi 2 karam 
1 garadžius. Gražiausioje vietoje ant 
i North Sides. Mainysiu ant biznio ar
ba mažo namuko South Sidėje. Pri
imsime 1 “Mortgečių” kaip “cash”.

ŠVELNIS ir MANKUS 
1443 N. Paulina Street 

Tel. Armitage 6411

LOTAI! LOTAI!
Del rezidencijų ir biznių. Di

džiausias pasirinkimas. Viena iš 
puikiausių vietų prie Chicagos. Prie 
centro didelių dirbtuvių, kuriose 
dirba apie 250,000 žmonių. Kainos 
pigios ir visai maži {mokėjimai 
Dabar yra geriausi proga nusipirk
ti čia lotą ar tai dėl budavojimo, ar 
investmento tikslais, iš ko greitu 
laiku bus galima gerai ir gausiai 
pasipelnyti. Kreipkitės asmeniškai 
ar laišku į Naujienas, 1739 South 
Halsted St. Box 76«.

PABSIDUODA 4 kambarių nffedi- 
nis namas, visi paskutinės mados 
įtaisymai, karštu vandeniu šildo
mas, prie tam 4 lotai, 2 blokai nuo 
stritkarių linijos. Savininkas duoda 
morgičius.

5703 S. Mason Avė.

ROCKFORD, Illinois. Pardavimui 
naujas modemiškas bungalow, stu- 
cco, 5 kambarių, vana, landrė, fur
nas, vietos dėl 2 kambarių viršuj, 
didėlis įlotas, prie Pond St., išmo
kėjimais. N. D. Taylor, Realtor, 
410 Mead Bldg., M. 2104, Res. M. 
6312.

PARSIDUODA 6 kambarių muro 
bungalow, cementuotas beismentas 
ir garu šildoma. Garažas 2 karams. 
2103 — 50th Ct., Cicero, III.

NAMŲ STATYTOJAS 
TURI narduoti pigiai dėl sukėlimo 
ninltfn <1 tint ha A LonilHiriiic

150 — NAMŲ — 150
Dubar budavojmiių: -4, 5 Ir f 

kambarių, medines arba murinės 
KAINOS $3600 iki $6200

Pirmas (mokėjimas tiktai $100, ki 
tus kaip remiu, šis namų obelio 
pasiūlymas yra dėl jūsų pasirinki
mo. Galit įsigyti vieną tų puikių 
namų tiesiai nuo savininko, tiktai 
su biskiu {mokėjimo, kitus leng
vais mėnesiniais išmokėjimais, 
sišaukit šiandien.

SAWIAK & CO.
7181 W. Grand Avė.

6407 Irving Park blvd.
6537 Irving Park blvd.

BUNG?iLOW 6 kambarių mu
ro namas ir medinis 4 kamb.; 
garadžius 2 mašinoms. Parduo
siu ar mainysiu ant bizniavo 
loto. 5335'So. Millard Avė., I>a- 
fayette 6568. i

At- MORTGECIAI-PASKOLOS

Dabar Laikas Statyt 
Namus

REDLIN — HERMAN
Namų Statytojai

2343 W. Armitage Avė.
(arti VVestern Avė.)

Tel. Brunswick 7020 
atdara vakarais

Jei turite savo lotą mes pasta
tysime namą ir paskolinsime pi
nigų. Skolinam pinigus ant pirmų 
ir antrų morgičių. Perkame ir par
duodame bonus ir morgičius.

b UI, IĮ |i Į

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiui 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
8804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6788

PARDAVIMUI
RENDAVOJIMUI 

Ar 
MAINYMUI

Cąsh Už Jūsų Namų 
Įplaukas Ir Lotus

Už bile išmokėtą namą, 24 va
landų patarnavimas.

Atsineškit savo deeds ir ab
straktus prirengtus dėl biznio. 
Mes suteiksime tuojau gerą pasiū
lymą. Atdara kas vakaras.

National Property Co.
11 So. La Salio Street 

501 Roanoke Bldg., Central 4757

farma tinkama dėl Road 
Hoyse biznio ir farmeriavi- 
mo su 65 akrų žemės. Geri 
namai ir derlinga žemė, 
prie pat l>emont Miesto ant 
dvigubo “State Highway”.

Labai geras investmen- 
tas su užtikrinta ateičia. 
Mainysiu ant naino ar kuo 
turi.

Del platesnių informacijų 
kreipkitės prie:

$250,000
Paskolinsiu dcl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

MOKYKLOS

FRANK L. SAVICKAS 
& COMPANY

726 West 18th Street 
Canal 1603

DABAR yra geras laikas įsigyti 
ramų'gyvenimą ant farmų. Ant for
mų dabar gerai galima matyti kokia 
žemė ir kas auga. 60 akrų geros 
žemės, su gyvuliais ir padargais, 
parduosiu arba mainysiu į namą, 
kaina $8600.

40 AKRŲ, su gyvuliais, kaina 
$6500, arba mainysiu ant namo,' 40 
akrų žemės, su gyvuliais ir padai-į 
gaiš, parduosiu už cash $5900.

40 AKRŲ, vienų fruktų, vyšnių, 
obuolių, žemvuogių. aviečių, juod- 
aviečių; kaina $5000.

100 AKRŲ farma, 22 akrai miš-1 
ko, yra labai storų pušų, katras 
supranta apie materiolą, gali pada
ryti iiinigų, o farma palieka už 
<lykq. kaina $8500, lengvais išmo-, kOJimaiK. j rjpvijs

R. 1, Bart, Mich.

.PARSIDUODA 2 flatų mūrinis na
mas po 5 kambarius. Naujos mados 
įtaisymai, steam heat. Vienų metų 
senas. Išvažiuoju kitan miestan. 
Namas randasi gražioj vietoj ant 
80tos ir Paulina . Klauskite Lunch 
Room.

4938 Wentworth Avė.

2 flaty mūriniai - be cash 
arba tik biskį įmokėti, pasta
tysime ant jūsų išmokėto loto 
už $10,000 ir augščiauuž $10,000 ir augščiau bun-. 
galow, $6,000, 3 flatų, $16,000. 
30 metų patyrę namų statyto
jai. Teisingas patarnavimas. 
STERNFELD & CO., 4106 N. 
Hamlin Avė. Phone Irvin? 8608

KANKAKEE UPfi
Pasirinkimui dideli lotai, pigios 

kainos, lengvais išmokėjimais, žale 
yra gerai įrengtas kliubas. Musų pa
siūlymą nieks negali viršyti. Illiana 
Heights Land Co., 1504 Strauss Bldg. 
Wabash 6736-6737.

TURIU parduoti savo 5 kamba
rių bungalovv Ciceroj, furnas šildo
mas, aržuolo trimingai, netoli mo
kyklų ir bažnyčią, tik $7500, mai
nysiu i lotą, Naujienos, Box 751.

PARSIDUODA 5 kambarių medi
nis namas arti 59 ir Robey. 
tinka 
shop 
įnešti

bizniui, galima uždėti 
ar,grosernę. Kaina 
reikia $2000.

Klausti P. Sedcmka 
3124 VV. 63rd PI.

Namas 
barber 
$4500,

6 didelių kambarių, moderniškas 
mūrinis bungaldw, atominės ugnavie- 
tės grotelės, “stenciled 
kambarys, tile. vana, su rakandais ir 
vestibule, aržuolo trimingai ir grin
dys, netoli mokyklos ir bažnyčios, 
karštu vandeniu šildomas, kaina $11.- 
206, įmokėti $3,000. Turit pamatyti, 
kad įvertinus, savininkas, 5932 So. 
Artesian Avė., Hemlock 0141.

. , . . - j' . , ,---------- ,J ma rendavoti.pinigų, 4 apt. po 5 kambarius, prie ant namo 
parko, moderniškas. Paimsiu gerus 
lotus kaipo dalį {mokėjimo. ’kaipo dalį {mokėjimo. 

JACK ROBINOVITZ, 
3436 W. 67 St.

Republic 5380.

valgomas

KAS NORI ĮSTOTI I AUTO
MOBILIŲ BIZNI

Naujas garadžius, 50x142, su vi
sais vėliausios mados įtaisymais. Ran
dasi 5833-55 So. Western Avė. Gali- 

mainyt' 
įmokėti

pirkti arba 
Perkant reikia

3352
CO.SUROMSKIS &

So. Haląted Street 
Boulevard 9641

Specialės Kainos
Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaus 
pakol šis pasiūlymas nebus at
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

f

LIETUVIAI VYRAI
Gali gauti $30 j savaitę besimo
kindami plumerio amatą, o pas
kiau galės uždirbti nuo $12 iki $14 
j dieną po užbaigimo kurso. Ofi
sas atdaras iki 9 vakare.

Illinois Plumbing Works
514 IV. La Šalie St.

VYRAI, BARBERYSTĖ
‘ x APSIMOKA
Mes mokiname dienomis ir 

karais ir jus galite uždirbti 
mokinatės. Musų išmokinimas 
rengs jums darbą arba patys 
lėsite eiti į biznj. Atsišaukit arba 
taškykit

International Barber College
G72 and 651 W. Madison St. 

CHICAGO, ILL.

va- 
kol 
pri- 
ga-

I Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stčs, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelno» 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, estimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandai vakare.

P. S.: Išduoųdame paliudijimus 
ir diplomus. «

▼

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių 
chanikų ir šoferių. Ateikite 
rengę pradėti. Pagal musų

me- 
pasi- 

naują 
sistemą ir asmenišką prižiurėiimą 
jųsų išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos. 
EEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 West Madison St.
, -------- ------------------------

Per Vasarą
Beethoveno Konservatori
joje eis specialės muzikoje 
pamokos.

3259 So. Halsted Street
Chicago

4847 W. 14th Street 
Cicero 

Boulevard 9244

I


