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Pirmas Ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj
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Lenkų opozicija Pil 
sudskiui didėja

Meksikos preziden. įspėja 
katalikų vyskupus

Anglija siunčia Į Egiptą 
- karo laivus

Įtūžus dėl Egipto nacionalistų 
laimėjimo ir dėl Stacko už- 
m Ošėjų išteisinimo.

LONDONAS, birŽ. 3. — Ka
dangi ką tik įvykusiuose Egip
to parlamento rinkimuose lai
mėjo nacionalistai, kurių* va
das yra britų nekenčiamas Zag
lul 'Paša, Anglija pasiuntė į 
Egiptą karo laivą Resolution', 
davė įsakymą kiliems savo ka
ro laivams, esantiems Tarpže- 
minėse jūrėse, būti prisirengu
siems, taipjau davė įsakymą ke
liems batalionams kariuomenės 
būti prisiruošusiems su pirmo 
paliepimu išvykti j Egiptą.

Anglijos tikslas yra, visų 
pirma, neleis!i, kad nacionalis
tų vadas Zaglul taptų lįgipto 
premjeru ir, antra, pribauginti 
nacionalistus, kad jie nesikė
sintų prieš Aųglijos autoritetą. 
Be to, dabar įvyko teišmas še- 

šiy egiptiečių, kaltinamų dėl 
nužudymo 1924 metais Britų 

likos prezidentui Gailesni. Savo armii°s ^8’Ple šildai o, lordo 
laiške jis protestuoja dėl ištrė-'^e Stacko. I eismo pirmininku 
mimo iš -Meksikos popiežiaus 
pasiuntinio, monsinjoro Carua- 
nos, ir sako, kad tuo ištrėmimu 
Meksikos valdžia vėl skaudžiai 
užgavus “šventąjį sostą.”

Del šito arkivyskupo Rio pro
testo prezidentas Calles pasiun- . 
tė jam laišką, kuriuo jis įspėja 
Meksikoj-esančius katalikų ar
kivyskupus, vyskupus ir visus 
kitus dvasiškius, kad jie turi 
klausyti krašto įstatymų. Pre
zidentas pareiškia, kad katali- 

Opozicija prieš Pilsudskį di-'kų vyskupų ir pralotų kursty- 
dėja ne tik dešinėse partijose, mai prieš valdžią ir agitacija 
bet ir kairiosiose. Socialistai tiek namie, Meksikoj, tiek už-
anaiptol nesutinka suteikti res- Jsieniuose, jiems nieko nepadės 
publikos prezidentui didesnės 
konstitucinės galios.

Ir draugai apleidžia Pilsuds
kį. Premjeras Bailėj kuriam 
naujasis v£»l siulč
premjerybę, dabai-, susibaręs 

su Pilsudskiu, griežtai atšilk, 
kė ją priimti. “Ligi gegužė* 31 
dienos aš buvau optimistas,” 
pasakė Bartei. “Po to, kai 
maršalas Pilsudskis atsisakė 
būt prezidentu, aš stengsiuos 
būt optimistas. ’

Tuo tarpu visuomenė suuri:- 
pinus fi iHnsm? ritu ciįa. /V.d- 
džia dairosi į Ameriką pasko
los gauti ir dėl to finansų mi- 
nisteriu skiriamas Glevvicz, bu
vęs finansinis attache prie I^en- 
kų legacijos Washingtone.

Didžioji Britanija siuričia karo 
laivus į Egiptą . "

Lenkų opozicija prieš 
Pilsudskį didėja

Apleidžia jį dagi jo draugai; 
socialistai atsisako duot 
giau galios prezidentui

dau-

Mar< VARŠUVA, birž. 3. — 
šąląs Pilsudskis apsistatė 
resne sargyba ir niekur viešai 
nesirodo. Respublikos preziden
to rezidenciją jis perkėlė iš Bel- 
vedero rūmų į Zamką, kadaise 
buvusius Lenkijos karalių rū
mus.

Varšuvos spauda paskelbė 
Pilsudskio atsiliepimą apie nau
jai išrinktąjį respublikos prezi
dentą prof. Moscickį. Girdamas 
Mosčiok io gabumus, onorą ir( 
kiltumą, Pilsudskis pareiškiau 
kad savo charakteriu Moscickis 
mažne lygus su juo pačiu, su 
Pilsudskiu.

» * ,»v

Opozicija didėja-/

TRAUKINYS UŽMUŠĖ

Meksikos prezidentas 
įspėja vyskupus

Kiekvienas kunigų ' maištas 
prieš krašto įstatymus bus 
baudžiamas, sako Calles

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
3. — Katalikų arkivyskupas 
Morą dėl Rio paskelbė spaudoj 
atvirą laišką, adresuotą respub-

ir neprivers valdžios nusilenkti. 
Valdžia žiūrėsianti, kad įstaty
mai ir krašto konstitucija butų 
pildomi.* 

pranešu jums vieną ir 
paskutinį kartą,” sako savo 

laiške prezidentas, “kad kiekvie 
nas maištas prieš krašto įstaty
mus, arba neklausymas vyriau
sybes, bus baudžiamas, neatsi- 
žiurint j nieką.”

Gvatemala taipjau tremia 
laukan kunigus

SAN SALVADORAS, Salva
doro Respublika, birž. 3. — 
Gvatamalos valdžia ištrėmė ke
letą kunigų svetimšalių, kurie 
ėmė maišytis į politikos daly
kus.

Valdžia išleido dekretą, ku
riuo -užgina jėzuitų kunigams

ELEANOR, III., birž. 3. —
Traukiniui sudaužius netoli nuo 
čia automobilį buvo užmuštas atvykt! į Gvatemalą, užgina taip 
važiavęs juo vietos pilietis Pax- pat svetimšaliams kunigauti be 
ton, 6x5 metų. tam tikro valdžios leidimo.

Nėjusių kariuomenėn 
Svetimšalių pilietybės 

klausimuAR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI BOSTON, Mass birž. 3.' —

Jungtinių Valstijų Apskrities 
i šiandie iš-

’V'^, '-.y♦ 4

> [Pacific ur.d Atlantic Photo]
Joyce Havvlęy arba Thercsa Daugėlaitė iš Chicagos, kuri New 

Yorke maudėsi vyne. Jinai yra lietuvaitė.

Fordo 7-iy mėly pelnas 
tik $526,441,951

DETROIT, Mich., birž. 8. — 
Parker Rust Proof kompanijos 
byloj prieš Fordo automobilių 
kompaniją dėl vieno milijono 
dolerių atlyginimo, tariamai už 
pasinaudojimą - jos patentu, 
Herbert L. Leister, vyriausias 
Fordo kompanijos auditorius 
liudiję Jungtinių Valstijų Dis- 
trikto teisme, kad per septyne
rius’ metus, nuo 1917 iki 1924, 
grynas Fordo automobilių kom
panijos pelnas buvęs $526,441,- 
951 (526 milionai, 441 tūkstan
tis ir 951 doler.)

Lerstero parodymais, didžiau
sio pelno Fordo kompanija tu
rėjus 1922 metais, kai jos gross 
pelnas buvęs $152,394,894, o 
netto pelnas — $115,797,361.

Prieštaraudami betgi Leiste-
ro liudijimams, Parkero kompa-1 
nijos sąskaitininkai pristatė 7 
teismui skaitmenis, rodančius,1 
kad per sakytus septynerius 
metus Lordo kompanijos gry- j’■pač"ri”ku7Jk'in-to” 
nas pelnas buvęs ne $526,441,- toj> |aiko konfercnciją vadai 
951, bet $702,08' ,001.73. kitos geležinkeliečių organizaci*

,.<0^ Brotherhood of l/ocomotive

Japonai suėmė amerikieti fireman an<1
vmv. v .v v . talpjau svarsto didesnes algos 

kaipo šnipą . t reikalavimo klausimą.

Austrijos vaisi, tarnauto 
jai žadą streikuoti

VIENNA, Austrija, birž. 3’.
Austrijai vėl gresia valsty

bės tarnautojų streikas dėl to, 
kad valdžia atsisakė padidinti 
jiems algas.

Valstybės sekundarinių mo
kyklų mokytojai įteikė vyriau
sybei ultimatumą, kurs šiandie 
baigiasi.

švietimo ministeris pagrūmo
jo, kad jis visas sekundarines 
mokyklas uždarrsiąs iki metų 
galo.

Geležinkeliečiai reika
lausią daugiau algos
CLEVELAND, Ohio, birž. 2. 

—Šiandie čia prasidėjo Brother- 
’hood of Ldcomotive Engineers 
konferencija, kurioj dalyvauja 
apie trys šimtai tos organizaci
jos vadų. Konferencijos tikslas 
yra apsvarstyti pasiūlytą suma
nymą reikalauti daugiau algos.

buvo anglas Eelix Kcrshavv, 
asistuojamas dviejų kitų teisėj 
jų, egiptiečių. Teismas, nežiū
rint teisėjo Kershaw protesto, 
visus, išskiriant vieną, kaltina
muosius išteisino. Keislunv to-, 
dėl tuojau iš teismo rezignavo, 
o Britų valdžia pasiuntė Egip
to valdžiai aštrią notą, pareikš
dama, kad dėl išteisinimo sir- 
drro Stackov užmušėjų ji pasi
laikanti sau pilną laisvę veikti.

Zaghil Paša traukiasi 
KAIRAS, Egiptas, birž. 3.

Zaglul Paša šiandie pranešė kai 
kuriems nacionalistų atstovams, 
kad jis x nusitaręs i 
premjerybes, bet tą vietą už
leisti pirmiau premjeru būvu- džiajame kare žuvusių Ameri- 
siam Adly Jegenui Pašai.

Kiek Amerikos kareivių Išlindo yla iš maišo 
žuvo didžiajame kare 

-—mU---- -
« v. ■ , I f

Oficialiniais skaitmenimis Jun
gtinių Valstijų kareivių ir 
jūreivių žuvo. 126,935

Charles Edward Russell buvo 
Anglijos pasamdytas vesti 
.karo propagandą Amerikoj

LONDONAS, birž. 3. Ang
lijos parlamente įvyko ^karštų 
debatų dėl vyriausybės neįšilei-, WASHĮNGTONAS, birž.' 3.—

nerpiiinti Pirmą kartą vakar oficialiniai dimo į Angliją buvusio Amtųi-
v- buvo paskelbti skaitmens di- kos socialisto, Charles Edward

Separatistų judėjimas

Lenkijoj susmukęs

kos socialisto, Charles EdwaYd 
Russellio. Del Russellio nejsi- 
leidimo ypač karštai protestąvo 
darbiečiai.

Teisindamasis vidaus reikalą 
ministeris Joynson Ulcks t»X-

kos kareivių, jūreivių ir jų vir
šininkų.

, Skaitmens parodo; kad per tą 
k4*rn. žuvo 121.614 kareivių, S',— 
Q45 ofifcierų ir 276 armijos gai- kad Kušsell galįs atvykti
lesti n gos sesers. į Angliją kada tik norįs. Jam

[ 119,568 asmens neteko gyvas- tik buvę užginta atvykti j Airių 
ties tarnaudami armijoje; tame Laisvąją valstybę, kuri jo neno- 

» kareiviai ir rinti. ’
' į Debatų metu vienas konser- 

35,191 kareivis ir 1,824 ka- vatorių atstovas, Įeit. pulk. Re- 
rininkai buvo užmušti mušiu ginald Applin, paklausė vidaus 
laukuose; 66,557 kareiviai ir minisįterio, ar jis žinąs, kad ka- 
2,384 karininkai mirė'įvairiomis. ro metais Charles Edvvard Rus- 
ligomis, ir 12,937 kareiviai ir 
599 karininkai mirė nuo sužei
dimų musių laukuose.

Laivyno nuostoliai buvo toki: 
5,352 jūreiviai ir 284 ofieierai 
mirė įvairiomis ligomis; 1,193 
jūreiviai ir 116 oficierų neteko 
gyvasties dėl įvairių nelaimės 
atsitikimų; 384 jūreiviai if 38 
ofieierai buvo užmušti mušiuo- 

IjOS ANGEiLES, Gal., birž. 3. se su priešu. 1
Mission gatvėj vakar įvyko j Armijos nuostolių skaitmens 

smarki ekspliozija, kurios dvi- paduodami nuo balandžio 6,' 
dešimt žmonių buvo sužeista, 1917, iki liepos 2, 1921; laivyno 
du jų pavojingai. Eks-;^_ nuo balandžio 6, 19.17, iki 
pliozija išdraskė gatvę, cemen- karo paliaubų.

BERLJNAS, birž. 3. — Gau
tas čia pranešimas iš Poznanės skaičiuje 114,685 
sako, kad, Lenkijoj prezidentu 4,807 karininkai, 
išrinkus prof. Moscickį, separa
tistų judėjimas Poznanėj su
smukęs.

Pranešimas taip pat- sako, 
kad nepaprasta karo < padėtis 
Varšuvoj, kuri buvo prieš 
savaites paskelbta, tapus 
šaukta.

tris 
at-

20

DUJŲ EKSPLIOZJJA

žmonių sužeista; trys namai 
sugriauti

tinius šaligatvius, sugriovė tris 
najnus ir sudaužė devynis auto
mobilius, kurie buvo ties ta vie
ta pastatyti. Pasirodė, kad 
ekspliodavo gazai, 
pravestame po žeme 
nuotėky? .

Naujienos pagelbės jums-apeliacijų teismas
DesStkai tūkstančių Naujienų sprendė, kad nedavimas piliety- 
skaitytojų ieško bargenų Nau- bes popierių svetimšaliams vien 
jienose ir skaito klasifikuotų- dėl to, kad karo metais jie, 
jų_ skelbimų puslapius" kasdie- kaip svetimšaliai, reikalavo pa- 

(exemption) nuo 
nė jo

kiais įstatymais nėra pateisina- —
m.lų r IIARRISBU’RG, Pa., birž. 3.
i lieto* •

, — Kongresmanas William »S.
AVIATORIUS UŽSIMUŠĖ Vare- la>m«jęs republikonų no-

 minaciją į Jungtinių Valstijų 
PENSACOLA, Fla., birž. 3^-— senatorius, šiandie pranešė vaL

Dviem aeroplanams susidūrus stijos rinkimų biurui, kad “pri
ore, 2,000 pėdų aukštumoj, vie- mary” kampanijai jis išleidęs 
no jų pilotas^ karys L. Šmith, $71,435.80. Jo rungtynininkų 
užsimušė. Leitenantas Ingersoll, dėl tos pačios senato vietos iš
skridęs antru aeroplanu, su
skubo pasigauti parašiuto ir 

juo sveikas nusileido žemėn.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 80

ną. Parašykite į Naujienas ką liuosavimo 
turit parduoti, o pirkėjų, atra- kariuomenės tarnybos, 
šit greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos:z 5c už žodį, 
na 50c. Vienas
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
{ dieną. i

Parduokit kas jums nereika-1 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Estu mokslininkas ra
dęs būdą raupsams 

gydyti

TOKIO, Japonija/ birž. 3. —. 
Sasebo laivyno bazėj Japonų 
vyriausybė areštavo Louisą Vo-1 
gehveidą, Amerikos konsulate 
Nagasaky sekretorių, kaltina- • 
mą dėl fortifikacijų fotografa
vimo. Jo kamera tapo konfis- siteto.. profesorius Paldrock pa
kuota ir byla atiduota į prokti- 8Lc4bė, kad jis išradęs nauja 
raturos'rankas Nagasaky. Pats budę raupsams gydyti. Ekspe

rimentai parodę, nad raupsų pe
rai užmušami šaldant juos ang
lies rūgšties sniegu

Vogelweid tapo pristatytas A- 
meiikos konsului daboti.

140 banditų nukauta 
Filipinuose

BERLINAS, Vokietija, birž.
3. — Dorpato (Estijoj) univer-

 ! Kanada skirsianti savo
Manila, Filipinai, birž. 3.' ministerj Jungtinėms

ValstijomsFilipinų milicijos kampani
joj prieš morų banditus l.anao 
provincijoj, per .pastaras dvi 
savaites buvo nukauta visp jų želio 3. 
apie 140. Milicininkų nuosto- rand, valdžios partijos vadas, 
liai buvo septyni nukauti 
trysdešimt keturi sužeisti.

0TTAWA, Ont., Kanada, bir-
?natorins Dandu-

ir vakar pranešė senate, kad val
džia nutarus paskirti įgaliotąjį 
ministerį Washingtonui. Kaip 

Belgija turi $41,000,000 greitai toks Kanados ministe- 
defįeito :r^s k,ls Pabirias, jis nepasakė.

sėli buvęs pasamdytas padėti 
Britų karinei misijai vesti pro
pagandą Jungtinėse Valstijose. 
Vidaus /ministeris atsakė, kad 
jis to nežinąs, bet jeigu pulki
ninkas Applin taip sakąs, tai 
tur būt tiesa, ir jis tuo tikįs.

Muštynės streikiniuky su 
. policija; 7 suimti

PASSAIC,~n7j7 birž. 3. — 
Lodi, ties United Piece and 
l)ye. Works, vakar' policija vėl 
puolė streikuojančių tekstilės

„ j- j L i . fabrikų darbininkų pikietinin-Bulius subadė dažnink, > kua. skaičiumi apie du širttu.
NAPERVILLE, III., birž. 8. Mušdami savo buožėmis streiki- 

susirinke bulius vakar mirtinai ninkus, keliolika jų skaudžiai
vandens 8U^ftd® vietos farmerio, Alfredo apdaužė. Septyni pikietininkai 

-J a-v lir 4-* k t»l .A n 11/a!-1Helto, darbininką, 
Nelsoną.

buvo areštuoti.

$71,435.80 nominacijai 
senatą laimėti

Karo apdraudos pakei 
timo terminas pa

ilginamas

senatoriauH Pep-
ir gubemato-

/

laidos buvo:
pero — $2,500,
riaus Pinchoto — $43,767.

5^1 I WASHINGTONAS, birž. 8.— 
-'■. --------------------------------- z Prezidentas Coolidge vakar pa-

Chicaąai ir apielinkei oficia- sirąšė bilių, kuriuo Jaikas karo 
lis oro biuras šiai dienai pra- laiko apdraudą (\var risk term 
našauja: Insurance) pakeisti valdžios gy-

Gražu, nors kiek debesiuota; vybės apdrauda pailginama dar 
vėsu; vidutinis žiemių fytų ir vieniems metams, 
rytų vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai nieks 53° F. 

šiandie saulė teka 5:16, 

džiasi 8:20 valandą.

WASHINGTONAS, birž.' 2.— 
1 - Atstovų butas šiandie 236 bai
lei- sais prąaš 111 patvirtino Fran- 

skolų fundavimo sutartį.ei jos

BRIUSELIS, Belgija, birž. 3. *
3. - Finansų ministeris Hou- MASKVA, SSSR, birž. 3. 
tai’d pranešė atstovų bute, kad Amerikos Vacuum Oil kompani- 
valdžia turinti 1,800,OOP,000 ja pasirašė su sovietų naftos
frankų (41 milioną dolerių> de- sindikatu kontraktą pirkti 120,- 
ficito. 0(M> tonų kerosino.

..-.L.

KODĖL PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SIUSTI PINIGAI

'-■< ", ' f

1. Naujienos turi telegrafinę pinigų 
siuntimo sistemą, kurios pagelba gulima 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- 
• 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 
TUPIKATČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, UI.



2 NAUJIENOS, Chlcago, BI. Penktadienis, Birž. 4, 1926

'''kUDIKIų^.
EROVBs SKYRIUS KORESPONDENCIJOS

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS. Treveskyn, Pa.
Del vieno bolševiko biznieriaus 

visą APLA 5 kuopą suspen
davo.

STRAIPSNIS 179

{pratimai

įpratimai yra pasekmė atkartdtinų 
veiksmų. Kadangi kūdikis neatskiria 
blogo nuo 'gero įpratimo, motinos 
privalumas butų daboti kad tiktai 
geri įpročiai butų užvedama ant 
minties, kadangi labai sunku atmo- 
kinti kūdikį kuomet jis jau pramo
ko kukio įpročio.

Reguliariškumas yra kertinis ak
muo, ypatingai kalbant apie kūdi
kio kūno 'funkcijas, valgymą, mie
gojimą, ėjimą lauk. Reguliariškumas 
reiškia sistemą, ir jei motina tikisi 
gauti šiek tiek pailsiu ji turi siste
matizuoti kūdikio priežiūrą.

Vidurių {mokinimas

Kūdikį galima pramokinti ištuštin
ti vidinius tinkamai gana anksti. Jau
niausias kūdikis pramoks naudotis 
puodu jei jis bus ant jo pasodina
mas ręguliarišku laiku kasdieną. Re
guliariškumas yra pirmos svarbos 
dalykas. Geriausias laikas yrą l’° 
pusryčių, ir nereikia paisyti jokio 
darbo ar smagumo, kuris kliudytų 
šitam. Iš pradžių iš motinos bus 
reikalaujama begalinės kantrybės 
bet rezultatas gerai apmokės pas
tangas. Motina turėtų įsitėmyti va
landą kada kūdikis pridirba palą. 
Sekančią dieną ji- tą pačią valandą 
turi palaikyti kūdikį ant puodo. 
Puodą galima laikyti ant kelių taip, 
kad kūdikiui atsisėdus jo nugara 
remtųsi į moliną. Jei reikalinga, lai 
laikyti penkias ar dešimtį minutų. 
Paaugėjus, kūdikį galima oramo- 
kinti nykti, stenėti ar kitu kokiu 
budu duoti žinią kad laikas atėjo. 
Motina turi būti kantri, bet galų 
gale daug laiko bus sutaupyta. Per
dėti svargą šito įpratimo negalima.

Nors daugelį sykių normalus, svei
kas kūdikis nereikalauja gydytojo 
priežiūros, bet tai laimingas atvejis 
retai pasitaikąs. Jeigu kūdikis nesi
jaučia gerai/arba nesiplėtoja ta:p 
kaip reikia, motina neturėtų vilkin
ti pasitarimo su gydytoju. Iš kitos 
pusės, normalus kūdikis su gera mo
tinos priežiūra, rupesniu ir tinkamu 
maistu, ar tai iš krutu penėjimo ai 
tai iš Borden’s Eagle Pieno, kuo-1 
met motinos pienas išsenka, turėtų1 
išaugti tiesiai j sveiką, normalų vai
kiuką. Minia ir milijonai kūdikių iš
augo j drutus berniukus bei mergai
tes iš su kombinavimo geros moti
niškos priežiūros ir (kutinančio mai
sto, kurį suteikė Borden’s Eagle 
Pienas.

Jau bus kokie 5 mėnesiai 
kaip eina tąsynės tarp APIjA 5 
k p. ir Centro valdybos, ir tų 
tąsynių priežastis tame, kad 5 
kuopa dryso atimti balsą bolše
vikiškam biznieriui L Savukai
čiui ant 6 mėnesi lį už skundą 
dėl tūlo nario pašelpos. I. Savu
kaitis pasiskundė Centro valdy
bai, o Centro valdyba pirmiau
sia suspendavo k pirmi
ninką A. Dereškevičių, protoko
lų raštininką P. Leliušj ir turtų 
raštininką V. Plietą, o kuopai 
nesutikus su tokiu Centro val
dybos “dekretu”, Centro valdy
ba suspendavo visą kuopą, susi
dedančią iš kokių 44 narių. 
Kuopos gi nariai nesijausdami 
jokios kaltybės ieško užtarimo 
kitose kjiopuse ir jei tas negel
bės, tai gal eis į teismą ieškoti 
tiesos.

Skaitykit šiuos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

Nekaltink Kūdikio
Verksmas yra vienatiniu bū

da, kuriuo kūdikis Rali jums pa
sisakyti, kad jis jaučasi nesma
giai.

Kiekviena motina žino ar jos 
kūdikis verkia dėl išalkimo, 
skausmo ar pykčio.

BAMBINO
Kūdikių Geriausia Draugas 

nepatenkins kūdikio alkio, tačiau 
jis tikrai palengvins jo skausmu 
ir, apgalės jo pykti, jei vidurių 
užkietėjimas yra to priežastimi.

Pareikalaukite veltui siun
čiamos pavyzdinės bonkutės.

Bambino galite (jauti pas savo 
vaistininkg arba tiesiai iš labo
ratorijos po 35c. už bonką.

F. AD. RICHTER A CO.
Berry and So. 5th S ta.

Brooklyn, N. Y.

ŠANLFLUStt
IŠVALO 
KLOSETO 
BOWLS
Sani - Flush pra
šalina visą darbą 
nuo valymo klose- 
to bowl. Sani- 
Flush prašalina 
purvuą ir nemalo
nų kvapą. ’ 
h savo grosemėj,

aptiekoj arba hardware krautuvėj, 
arba atsiųskit 35c. daj pilnos mie- 
ros keno.

Sani-Fhish
The Hygienie Products Company, 
130 N. Wę|lM St., Franklią 4676

To viso skandalo istorija yra 
sekanti. Gruodžio mėn. praeitų 
metų metiniam susirinkime 
APLA 5 kuopa atėmė baisą ant 
6 mėnesiu Ign. Savukaičiui už 
tai, kad Savukaitis turėdamas 
piktumą ant J. Gabrio buvo ap
skundęs Centro valdybai, kad 
Gabrys buk yra pasijauninęs 
arba neteisingai metus padavęs 
prisirašydamas prie APLA ir 
tokiu budu J. Gabriui buvo su
trukdytas pašelpos išmokėji
mas. Kuopa ' sužinojus apie tą 
Savukaičio skundą ir nubaudė 
Savukaitį vien dėl to, kad Sa
vukaitis žinodamas apie tą 
neteisingą metų padavimą ne
pranešė kuopai, ale ėjo j Cent
rą. O Savukaitis, kaipo geras 
bolševikas ir biznierius, tuoj 
nieko nelaukdamas nuvažiavo į 
Centrą pas savo draugus ir 
apskundė kuopos valdybą. Cen
tro valdyba gavusi skundą nuo 
savo draugo tuoj nieko nelau
kus atvažiavo visa “gengė” iš 
McKees Rock.ir šaukė ekstra 
susirinkimą, bet jiems nepavy
ko jį sušaukti, tad i sekantį su
sirinkimą jau pribuvo neva tiri-' 
nėjimo komisija, susidedanti iš 
šiurmaitienės, Miliausko ♦ ii 
Mažeikio. Ta neva komisija, 
buvo tai tik dėl akių, nes tie 
visi komisijos nariai yra akijau- 
ji bolševikai ir jie nieko beša- 
’iškai ir negalėjo spręsti. Po to 
neva tyrinėjimo Centro sekre* 
;orius J. Gataveckas varde vi
sos Centro valdybos pranešė, 
tad tyrinėjimo komisija rado 
kaltais visą 5 kuopos valdybą, 
juk neva už i\eteisingą pasėl
ius reikalavimą ir Centro val

dyba suspendavo ant visų metų 
A. Dereškevičių, kaipo 5 kp. 
pirmininką, P. Leliušį kaipo už
rašų raštininką ir V. Fleitą 
kaipo turto raštininką ir įsakė, 
kad tų narių nebus priimamo? 
mokestys ir kad 5 kp. išrinktų 
naują valdybą, žinoma, kuopa 
nepaklausė tokio Centro vaidy
bos “dekreto” netik kad nerin
ko naujos kuopos valdybos’, ale 
ir mokesčius visų narių sumo
kėtus pasiuntė j Centrą. Mat 
nesijauti tos' primetamos kal
tybes — “norėjimą“ neteisingu 
keliu išgauti pašelpą, nes visi 
gerai žinojo, kad ta tikroji kal
tybė yra tame, kam kuopa dry
so užkabinti “draugą“ Savukai
tį, panašiąi kaip kad praeitais 

! metais buvo atsitikę su 3 kp. 
Carnegię, Pa., kur nariai dryso 
užkabinti — atimti balsą ant 6 
mėnesių “draugui” Gataveckui, 
tai ta pati Centro valdyba at
važiavo visa “genge” iš McKees 
Bocko, išmetė sau nepatinka
mus žmones iš kuopos valdybos, 
o padėjo savo draugus ir veik
lesniuosius 3 narius buvo su
spendavusi iki seimui. Seimas 
tą suspendavimą nuėmė.

Centro valdyba pamačius, 
kad 5 kp. jos jos “prikazų” ne
pildo, tuoj sugrąžino > mokes
čius ir pranešė, kad visa 5 kp. 
yra panaikinama ir pareikalau
ja, kad kp. atiduotų čarterį,

knygas ir kuopos turtą. Kuopos 
turtas tai turbut 
blausias dalykas: 
turi susitaupinus savo ižde da 
$450.00. Bet kuopos didžiuma 
narių nutarė neduoti nė čerte- 
rio, nė knygų, nė turto, o eiti 
ieškoti tiesos 
kuopas. Kuopos 
tetas apvažiavo 
gho apielinkėje 
pas. O Centro valdyba, po vado
vyste “draugų” Gatavecko s M 
čirvinsku, negaudama nė čarte- 
rio, nė knygų, nė kuopos turto 
ir pagelbstint “draugui” Savu
kaičiui, suorganizavo naują 
kuopą iš keleto sau ištikimų se
kėjų, išdavė naują čarterį ir 
paskelbė, kad kurie 5 kp. nariai 
nori prigulėti prie ALPA, tai 
gul prigulėti prie naujos kuo
pos, ale einant į naują kuopą 
5 k p. nariams reikia pasirašyti 
ant “ištikimybės” rezoliucijos, 
kurios yra pagamintos J. Ga- 
tavecko, arba kitais žodžiais 
sakant, prisipažinti prie kaltės, 
kurios niekas nėra papildęs. 
Tai dauguma 5 kp. narių nesi- 
rašo ant tos “ištikimybės” re
zoliucijos ir nestoja į tą nau
jąją kuopą, o reikalauja grą-; 
žinti teisęs 5 kp.

Bolševikiška centro valdyba 
mano su ta nauja kuopa ir su to
mis “ištikimybės” rezoliucijo
mis netik užglostyti visą dalyr 
ką su 5 k p., ale ir išmesti iš 
ALPA “draugui“ Savukaičiui ir 
kompnijai nepalankius narius, 
kad “draugas” Savukaitis be’ 
vargo galėtų valdyti tą naująją 
kuopą. Bet nepavyko. Kitose 
kuopose pradėjo eiti bruzdėji
mas prieš tokį despotišką cent
ro valdybos pasielgimą su 5 kp. 
ir gegužes 23 d. suvažiavo vi
są Pittsburgho apielinkės ALPA 
kuopų atstovai ištirti dalyką 
ant vietos. Iš centro valdybos 
tai, rodos, kad tik “draugas” 
J. Cirvinskas buvo tame suva
žiavime, kaipo centro pirminin
kas. Suvažiavime kuopų atsto
vai (ištyrė visą dalyką ir išnešė 
apkaltinimą centro valdybai ir 
“draugas” čirvinskas, kaipo 
centro pirmininkas, gavo drū
čiai išbarti nuo kųopų atstovų.

buvo svar- 
mat kuopa

į kitas APLA 
įgaliotas komir 
visas Pittsbur- 

esančias kuo-

bai, kad grąžinus visas teises 
5 k Į), ir nuimtų tuos suspenda
vimus nuo tų narių. Be da kol 
kas negalima žinoti, ar ta cen
tro valdyba paklausys kuopų 
atstovų, ar ne.

Tai matote kaip Bolševikai 
“moka” valdyti draugijas. Tas 
pats butų ir su SiLA, jei tik 
bojševikams pasisektų užvaldy
ti. Del vieno bolševiko būt 
braukiama lauk šimtai narių.

—Ilgasis Stasys.

So. Omaha, Nebr
su-LDLD. 27 kp. laike savo 

sirinkimą gegužės mėn. Žalpių 
name. P. Juzeliūnas atidarė 
susirinkimą ir paprašė, kad- raš
tininkė O. Žalpienė pcrskaiytų 
praeito susirinkimo protokolų. 
Bet raštininkė O. Žalpienė at
sistojusi- pasakė, kad protoko
lą neparašiusi ir pražudžiusi 
visus kuopos rekordus ir dabar 
jau išvažiuojanti į Chicagų pas 
savo vyrą ir daugiau prie tos 
kuopos nepriklausysianti. Pa
baigus kalbėti ir atsitūpė. Tuo- 
jaus buvo visiems suprantama, 
kad draugijėlei reikia mirti. 
Pirmininkas paklausė, ką mano 
susirinkimas daryti, tuoj vienas

įnešimą, kad musų draugija tu
ri mirti, o pinigus pasidalinti. 
Pirmininkas dėjo visas pastan
gas, kad draugija nebūtų nu
marinta ir pinigai nebūtų da
linami, nes mums visiems užtai 
bus gėda prieš visus kulturin- 
gus žmones. Da pirmininkas 
pridūrė, kad jeigu mes likvi
duojant draugiją, tai turime at- troliuoti viso miesto transpor- 
minti, kad mes tuos $23.50 su- taeiją. Bet Omahos žmonės 
rinkom rengdami vakarus, tai balsuodami kompanijos reikalą- 

ne v imą atmetė 3,660 balsų di-

’ ■ t.

Pasikalbėjimas Su Amerikos
Motinoms »
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Tikslas šio apskelbimo taipgi ir tų kurie seks po šio 
skelbimo laika nuo laiko, tai kad suteikus motinoms .
Informacijų dėl penėjimo jų kūdikių kuomet pačios 
negali penėti savo krūtimis. Jus surasit, kad šitie 
skelbimai yra žingeidus, nes jie išaiškins suprantamoje 
kalboje daugelį dalykų kur jus turėtumėt žinoti apie , 
kūdikių penėjimą ir apie Borden’s Eagle Pieną* 
pasauly geriausio kūdikių maisto. t

■ KUPONAS
Už šį kuponą galite gauti lietuviš
kai pamokinimus, kaip penėti ir 
užlaikyti save ir savo kūdikį. 
Iškirpkit jį ir atsiūsldt mums 
Šiandien su savo vardu ir adresu.

Vardaš

Adresas

Lrithuanian 6

i 
••U’

THE BORDEN COMPAMY 
Bordon Buildintf. New York

Saldainiai (Kendės) iš Lietuvos
Jau yra galima gauti skaniau

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

Pėrkupčiams, piknikų ir balių 
rengėjams perkant daugiau.duo- 
(|atna nuolaidą.

Krautuvė atdara kasdieną:

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

• Tel. Yards 6062

ha kad ir Lielųvps našlaičiams. 
Bet ir tai liko atmesta ir pini
gai liko padalinti po $3.90. Da
bar' kožnas vienas žmogus, ku
ris su tiesa skaitos, pasakys, 
kad tai buvo nevykęs nuospren
dis. .

A. A. Zalpis; buvo tos drau
gijos sekretorium ir išvažiuo
damas į Chicago netik neatsi
skaitė su draugijos nariais, b*?.l 
da neparašęs j rotokolo paliko 
mus; o jo moteris išvažiuoda
ma netik p'otnkolo neparašė, 
j et dm i i i u i: » r.iaugiją ir 
sudegino visus draugijos rekor
dus-, kad lengviau butų draugi
ją paimi-/, ir pinigais pasida
linti.

‘ P. Juzeliūnas gavęs $3.90 ir 
dar pridėjęs 10c padarė $4.00 
ir pasiuntė Lietuvos' socialdemo
kratų apŠvietos darbui.

Gatvekarių kdmpanija buvo 
gavus miesto viršininkų sutiki
mų pavesti jai per 40 metų koh-

taeiją. Bet Omahos žmonės

reiškia, kad tie pinigai
mums priklauso ir mes tuos pi-' dŽiuma. • Buvo daug 
ingus turim kur nors paaukoti, tuvių, kurie dirbo 
kaip kultūrinėms įstaigoms, ar- kompanijos. Narys.

tokių lie- 
snšilę* dėl

Jusu Kūdikis Turi Turėti Pieno
Pienas yra svarbiausias maistas dėl sanitarius kenukus. Jis ateina pasi 
jūsų kūdikio ir nieko nėra geresnio 
pasauly kaip penėti kūdikį savo krū
timis. Bet yra daug motinų kurios 
negali peneti kūdikių savo krūtimis 
ir turi surasti tinkamą maistą, kad 
atstovėtų motinos pieną. • 
Per tris-ketvirtadalius šimtmečio 
vienas/labiausiai žinomas vardas 
kuris stovi už gerumų ir grynumą 
pieno, tai yra vardas Borden’s. Tai 
yra senas ir labai garbingas vardas. 
Kuomet Amerikiečiai mano apie 
pieną jie nejučiomis mano apie 
Borden’s. Borden’s Eagle Pienas 
yra išauginęs milionų-milionus A- 
merikos kūdikių. . Daugelis moterų 
kurios yra močiutėmis šiandien, pa- 
Čios buvo užaugintos ant Borden’s 
Eagle Pieno. Jos atsimokėdamos 
augina savo kūdikius ant šio daug 
sykių išbandyto Eagle Pieno.
Borden’s Eagle Pienas yra puikiau- 
sis ir gryniausis farmų pienas iš 

. geriausios pieno sekcijos šalyje, su
maišytas su tinkama apštimi cukraus vartoti Eagle Pieną, 
kondensuotas ir gerai uždarytas į bet siūskite kuponą šiandien.

jus gryniausias taip kaip tą pačią 
dieną padarytas. Kiekvienas kenu- 
kas garantuotas, kad yra geriausiame 
stovyje. Jus galit pirkti jį pilnu už- 
sitikejimu. Borden’s Eagle Pienas 
šiandien yra vartojamas tūkstančių* 
tūkstančiais jūsų draugių ir tautie- 
čių. Jos sužinojo iš patyrimo, kad 
tai yra vienatinis maistas dėl penė
jimo kūdikių. Jums apsimokės vi
suomet atsiminti ir pasakyti Bor-» 
den’s Eagle Pieno.

Jei jūsų kūdikis neauga kaip reikia* 
jei nemiega naktimis ir nerimauja, 
jei jaučiate, kad dabar duodamas 
maistas jam ne tas, kuris reikia* 
išpildykite kuponą šio paskelbimo ir 
pavelykite mums jums patarti kaip 
penėti kūdikį su Eagle Pienu. Bor
den’s Eagle Pienas ištiš jūsų sun
kenybes kaip išrišo tūkstančiams ki
tų motinų, negalėjusių krūtimis pe
nėti kūdikius ir neradusių tinkamo 
pavaduojančio maisto, iki nepradėjo 

NeviHrinkite*

CONDENSED M1LK

2 */į svaro kenai .

Taipgi Grynas 
be prieskoniu

SIEKINES VANOS
“„.'„„.ir |

aš bandžiau | 
juos visus!” ■

Elektros prietaisai mank- 
štinimui kūno 

(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis
Šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.

Pirtis ir kambariai C* i "7 C 
nakvinei ...................  I ■ ■ w

A. E. Czesna, savininkas
1657 W. 45 St.

Tel. Boulevard 4552

Slogą pūslėje 
lengvai pagydo

»
. SANTAL 

MIDY
Nepriimk pa
mėgdžiojimų.
Pastebėk ž o d j 
“Mįdy”. Parsi- 
duodu visose 

. vaistinyČiose.

ANHEUSER.-BUSCH

Sudweiser
TIKRAS APYNIŲ SALYKLO SIRUPAS
WESTERN SALES CORPORATION

Distribiutoriai Chicago, 111.

1 S Y-r /Vr » fcM
R’. f

• ” Lengvina skausmą
Niekas nesuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip 
originalis Baufne Bengue. 
Jos prašalina * skausmus 

'taip greit kaip uždėsite.
Gaukite Originales 

Francutdškas

BAUME BENGUĖ
(ANALOZSiaVE )

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

i
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{VESKIT Į SAVO NAMUS APŠILDYMĄ Sveikatos Dalykai
VANDENINfi LIGA

Ar Jus Žinote, kad Kellogg’o ALL-BRAN 
Suteikia Pastovią Pagalbą Nuo Užkietiejimo?

• 
d

<.x*awcuv
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ŠTAI KAIP
Atsišaukite arba parašykite, mes tuomet atsiusime Vieną inusų 

inžinierių dėl pasimatymo parankiu jums laiku; vakarais irgi gali
te pasimatyti. | 24 valandas tnes suteiksime pilnų apakaitliavimą be 
jokios jums atsakomybės ir suteiksime visas reikalingas smulkme
nas. ' į
\ Paskiau apžiurėait namų apšildymo reikmenis musų parodymų 
kambariose, pareikalavus mes atsiųsime surašą jūsų kaimynų, ku
rie turi įsivedę ^’llis Plant.

Mes žinome, kad šis pasiūlymas jums patiks, nes musų kainos 
ir materiotas yra geras. Kuomet i žsiorderiosit, mes atsiųsime visų 
materiolą SUPJAUSTYTI KAD TIKTŲ. sykiu su Blue Prints jūsų 
namo, parodant kaip turi būt (vesta namų apšildymo reikmenys.

Jums tiktai reikės pasekti teit'ngai tuos nurodymus ir jus ga
lit lengvai įvesti namų apšildymą patys.

Jei jums neparanku patiems į? Įvesti namų apšildymą, dasišino- 
kite apie musų pilnai įvestus namą apšildymus nebrangia kaina.

TAIPGI
Taipgi turime pilnų pasirinki: ą PLUMHINGO IR ELEKTRI

NIŲ REIKMENŲ. Mis parduosin.e jums OLSELIO KAINOMIS.

Roll Kini Vanos, visų mierų, 
su nikeliotais kraneliais ir van
denų išbėginio COE dūda ■ 5

Laundrės lovys su nauju kom
binuotu kraneliu 
ir stumia

Vieno šmoto 42 colių tiesiu užpakaliu n>ll rim sinku, 
su nikeliniu kraneliu, pilnai prirengta

Musų 8<fle.’.menai mal niai jums patarnaus 
Laiškais ir per telefoną orderiai greitai išpildomi. 

Reikalaukit musų katalogo.

$12.50
$22.50

Sol Ellis & Sons,
2118-22 So. State St. 4600 22nd St.

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Phone: Victory 2454 Phone: Cicero 130

n

PILNAI GARANTUOTA MALEVA
Egyptiška gatavai sumaišyta galionui .... $1.90 
St. Louis Dutch Boy Balta Cininė už
100 svarų .................... $13.50
Moore’s grindų varnišis, galionui........... $2.50
Mes turime pilnų pasirinkimą šepečių, gryno 
aliejaus, Terpentinas, Hardware, Langų stik
lai, žuvavimo įrankiai, sporting tavorai, namų 
reikmenys visokios rųšies.

SAM H. WIDMAN
HARDWARE

3405 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 3998

Kurie iš musų studijavome 
* Į fiziologiją, žinome, kad kūno 

celės gauna sau maistą — van
deni, durską, užraugas ir degj 
— iš kraujarasės. Ir per krau- 

1jarasę šitos celės išleidžia sa
vo išmetamuosius gaminius — 
auglio dvideguonj, šlapimą ir 
kitus.

| .Jeigu įdėtume mažą perga
ili ino maišelį su druska j vied- 
rą vandens, tai j trumpą lai
ką pastebėtume, kad vanduo 
yra sūrūs ir druska yra šlapi.

Į Druska pergjo per ploną mai
šelio pienę ir vandenį, o van
duo tuo pačiu keliu į druską, 
šitą procesą vadinama “osmo- 
zu” ir kraujarasė su krauju 
susisiekia osmozo keliu per 
kraujagyslių sienas ir tam tik
rais kraujarasės dūdelių susi
jungimais su tam tikromis di
delėmis kraujagyslomis.

Vandeninė liga visų pirmiau
sia yra apsireiškimas ligos, jo 

I ne liga. Vandeninė liga yra tik 
perdėjimas tos sąlygos, kuri 
nepastebiamai yra sveikatos 
stovy. Krauju rasė vis eina per 
kapilhriškų sudynelių sieneles 
ir audmenis ir jei žmogus yra 
sveikas, tai kraujarasė tuojau 
yra išvaroma kaip tik ji įeina.!

Šitas prašalinimas jvyksta 
j vienu iš trijų būdų. Vienas, 
dalis vartojamas kaipo Mais
tas sudmenims, dalis pasiun
čiama atgal generalei cirkulia
cijai ir kita dalis lymlatiškiems 
sudynams.

Kuomet kraujarasė sekančiu 
budu neišdalinta, “vandeninė

I liga”, ligos ženklas, bet ne li
ga, prasideda. Kūno plėvelė, 

Į per kur prašalinimas išeina, pa
prastai sveika.

Kuomet vandenine liga pasi
rodo, kraujo prispaudimas yra 
gan'a didelis. Paprastai yra už
kimšimas kraujagyslių. Sulai-

I kyla cirkuliacija ąrba sutini
mas pradeda užkimšimą.

Apie penkiasdešimtas nuo
šimtis vandeninės ligos prasi
deda su nesveika širdžia ąrba 
širdies didžiausia arterija. Be
veik visose širdies ligose yra 
tendencija perkelti k naujo spau
dimą nuo arterijų į kraujagys
les, ir kuomet tas pasirodo, tai 
vandeninė liga prasideda toj 
kūno dalyje, kuri daugiausia 
vartojama, pav., jeigu žmogus 
pratęs prie vaikščiojimo, tai 
užpuola leteną arba slėsnų. Jei
gu ligonis guli lovoj, tai liga 
užpuls ^nugarą arba plaučius.

Yra uekurios plaučių ligos, 
kurios veda prie vandeninės li
gos. Jos paprastai sustabdo 
kraujo tekėjimą per plaučius. 
Jeigu žmogus sirgtų inkstų li
ga, tai vandeninė liga pirmiau
sia pasirodytų papurtimu aplink 
akis.

Kuomet matysi ir suprasi, 
kad vandeninė liga nėra liga, 
tai suprasi, kad negali boti gy
doma kaip vandeninė liga, bet 
reikia surasti priežastį.

Svarbu atsiminti 
dalykus:

1. Vandenirtė liga 
apsireiškimas, o ne

2. Kai vandenine
rodo, tai reikia tuojaus kreip
tis prie gero gydytojo.

3. Pati vandeninė liga nėra 
pragaištinga, ir nėra liga, ku
ri padaro vandeningą stovį ne
galimu išgydyti ar pataisyti.

Greita medikališka pagelba 
sugrąžins sveikatą. —[FLIS].

tlžketėjhna* atbnkinn kūdiki’) 
minti*. Padaro juo* atniliku- 
aiu* mokyklas darbe. Tai yra 
pradžia svarbių* Ilgų, kurios 
gali sekti. iJžketCJimas yra 
pavojinga liga, daugiau pavo
jinga negu jų* ištlkrųjų 
note. Apsaugok it nuo 
vojingų ženklų.

Jų* negalit rizikuoti *u 
Hveikata. Kellogg'o
tikrų pagelbą jei valgyait reguliariai. Ne
duokit jiem* pilių, (jruakų arba kitokių vi
durių pravalnintojų. Ta» nepadaryt jiems

Jie neinėgata jų. Jie labai
Net Ir

nin-
pa-

junų 
ALL-BRAN

Aeimyno* 
nuteik'a

nieko geru, 
pamšg* Kellogg'o ALL-BRAN. 
chroniško*? ligone užkietėjimo, gnrantuo- 
jnmn, kad suteiks pasekmes. Jeigu ne
pagelbės jūsų grosernlnkns grąžino atgal 
jums pinigu*.

Iškirpkite ir atsiųskite Šį kuponų mums šiandien su jūsų vardu ir adresu

Kellogg’o ALL-BRAN nuteikė 
pagelbą tukutančintns todėl,kad 
jin yra ALL-BRAN. fitai kode! 
Kellogg’o ALL-BRAN yra re-

• komanduojama gydytojų. Jon 
išvalo žarnas ir atšviežina jau. 
Lauk ėj'mAR pasidaro natūra
li* Ir reguliaria, nes jos vei
kia taip kaip pati gamta kad 

, veiktų.

Ar juaų šo’myna valgo. Kellogg’n regu
liariai du ntalavu šaukštu j diena. Chro
niškuose atsitik imuonc nu kiekvienų val
giu. Duokite jiem* nu pienu arba Sme
tona numašytų »u kitan viriai, arba ne
virtais valgiais. Vartoklt tuose recep
tuose, kurie yra išdrukuotl ant k'ckvieno 
pakelio. Neatidėliokit ilgiau, bet pra- 
dčk.’t šiandien. Pan visus gro.ierninkus 
raudonuose arba žaliuose pakeliuose, liet 
tikrai žiūrėkite, kad butų Kellogg’s. Pa
duodama visiioie hotslluose ir raitnura* 
nuošė.

Malonėkite atsiųsti rtian dykai 
pakeli Juhi* Keilofra'o 

ALL-BRAN sykiu nu in- 
formacijomis mano kalboje ir 
ki) reiškia ALL-BRAN dėl ne- 
Reros sveikatos ir kaip a& Ka
liu išvengti užkietėjimo.

Kas

DR. A. WARCHALOWSKI
Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 MilwauKee Avė.
Ant Xelow.skio aptiekos. Tel. Armitage 3988 

Valandos nuo 10 ryto iki 4:30 po pietų ir nuo 6 iki
9 vakare. Nedėlioj nuo 11 iki 12 dieną

i4HMN
•tAtfrro«A,* 

•*r~f**^

Kellogff Company
Hnttle Michigan

Vardas .Ą
Adresas

Li thunn ian

Tel. Blvd. 3133
M. Woitkievica-

BANIS

DR. HERZMAN*

Jusy buvęs senas
Prietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė j naują vieti) 

Valandos nuo 2 iki 8 valandai 
vakare, kasdien.

Nedėliomis uždaryta^ 
1140 So. Ashland Blvd. 

Kampas 12-tos Gatves 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyru ir moterų 
drabužius.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

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

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St., *<oom 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto ofisaą 
3335 So. Halsted St.

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

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

JOHN MINSKAS
LAWYEll 

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

arti l^eavitt St. 
Telefonus Canal 2552

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

k ■■ m i i i ■■■■

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

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

Pėtnyčios.

k

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų paųal 
naujausius metodus X-Ray it 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 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

AtfUftERKA 
j (Ackiningai pa- 
Rrr.auja mot*- 

»imR prie gim
dymo, patarimai 
lykui Moterim* 
r merginoms.

8113 South 
Halsted St.

Pritaiko 
Akinius 

Kleivas Akis 
Ištaiso

DR. G. SERNER
Optometrist

Lietuvis Akių Specialistas
Vai.: Nuo 1 iki 8:30 vakare

Nedėlioj 9 iki 12 ryte

3265 So. Halsted St.
Ant 2 lubų ’

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

Z

— .1! ■■ .........M

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namą Telefonas Republic 9600
■Į Į - - ' - ' 'Į..........-

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

Tel. Puilman 5950
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St.
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096

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 6 po piet. Vaka

rais Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkae popieras.

Namų Tel.: Hyde Park 3895

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor< Washington & Clark

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be
Operacijos

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

Daugeli išgydeme vienu sykiu 
Neišgydom - Nemokat 

IšegzaminavimaR ir patairymai 
dykai , ' 

CHICAGO MEDICAL
> INSTITUTE

505 So. State St.
Kampas Congress St., 2 fl. 

Valandos: Panedėly, Seredoj ir
Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne
dėlioj nuo 9 iki 12 dieną.

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 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 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4900

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47lh SI.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis

8 iki 2 vai. po pietų.

nuo 
nuo

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

Valandos :»1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis 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 6358A. L. Davidonis, M. D

4643 So. Michigan Avė.sekančius

ligos

pasi-

Data: Birželis 4, 1926

j nUo 9 ikt II vai. ryte; Valandos^ nuo 6 |ki 8 vd/ vakare

I BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro. Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesj: X

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis

“Aguonėlės” ir “Kur Bakūžė 
(10 colių, 75c)

Sykiu užsisakykite Ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdelė” (10 colių, 75c) ir “Stasys” (10 colių, 
75c).

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

' VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

yra 
liga.

Paskanintas su Garsiausiais 
Pasauly Importuotais 

Bohemų Saazer Apyniais 
Parsiduoda visose krautuvėse

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

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesi ię bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoji”» ri skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.jrA. per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis viehas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

Atkirp čia

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

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

Namų telefonas Spauldlng 8633 
Ultraviolėtinė iviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Rm, 6641 S. Albany Are. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Gydytoją Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DANTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRUftGAS 

1821 So. Halsted SU. 
Chicago, III.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys; jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl. 
- . . ■-..........—/
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NAUJIENOS
Ihc L.lku'uian Daily New» 

f*ibH»>hed Daily Except Sunday
1 bf thd Lithuanian Daily News Pub.

CK Ine.

Editor R GRIGAITIS
1739 So«th Halated SttMi 

Chicaro, I1L 
Tdephone Rooaevdt 8500

Subscription Katėti 
$8.00 per year ln Canada. 
$7.00 per year outaide of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.

Entered as Second Claia Matter 
M are h 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar the act of 
March 8rd 1879.

Chicagoje — paltu: 
Metams .<...............................  $8.00

Ulnimokijirao kainai 
Pusei motų --------------------------------------4.00
Trims mėnesiams ____  $2.90
Dviem raineliams ....................  1.60

. Vienam mAnaeiui ................ _............ 76

Chlcagoje per neliotojun 
Viena kopija ..      8c
Savaitei ..........._____    18c
Mineliui ________     78c

Suvolnytose Valstijose, ne Chicagoje. 
paltu:

Metams ............ -..............  $7.00
Pusoi metų .............. .. 3.80
Trims niinesiama .................. ~ 1.75
Dviem mėnesiam __.......................1.26
Vienam minėsiu!.......... ................. 75

VALSTYBĖ IR PREKYBA

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekoiadeinius. Leidžia Naujienų Ben
dro vi, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas) Roosevalt 8500.

Lietuvon ir kitur uisieniuosei 
(Atpiginta)

Metams ........    $8.0$
Pusei metų... ......._..........-......_ 4.00
Trims mėnesiams ...................... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu "kartu su užsakymu.

Kalbėdamos apie nacionali
zuotą prekybą sovietų Rusijoje, 
“Naujienos” pasakė, kad vals
tybines įstaigos nėra tikusios 
vesti prekybą. Delei to ^‘Lais
vė” pastebi:

“Vadinasi, ‘Naujienų’ su
pratimu, Sovietų Rusija sa
vo prekybą 
kapitalistų

turėtų atiduoti į 
rankas”.

GRINIUS PERŠAMA j ^REZIDENTUS

NUMATOMA “PAŽANGIŲJŲ” KOALICIJA
• ė e e • e
e e • e e e

DARBININKŲ BALSŲ PASIDALINIMAS
• e e • e e
e e e e e e

17,000 “KAIRIŲJŲ” BALSŲ NUĖJO NIEKAIS

Brooklyno “Vienybė” gavo kablegramą iš Kauno, 
kad Lietuvos prezidentu esąs numatomas Dr. Kazys Gri
nius ir kad valdžia busianti koalicinė iš “pažangiųjų”. 
Tai patvirtina “Naujienų” spėjimą apie busimąjį Lietu
vos prezidentą. Dar prieš rinkimus mes esame pasakę, 
kad jeigu laimės opozicija, tai logiškas kandidatas į pre
zidentus bus p. Grinius, kadangi jisai yra stipriausios 
partijos (v. liaudininkų) narys ir turi gerą vardą (lemo- 

' kratinėse partijose ir tautinėse mažumose.
Bet ką reiškia “koalicija iš pažangiųjų”, ne visai aiš

ku. Žodžiu “pažangieji” Brooklyno laikraščio korespon
dentas veikiausia vadina visus ne krikščionių demokra
tų bloko žmones. Kadangi žmonių nusistatymas prieš kle
rikalus dabar Lietuvoje yra labai griežtas, tai galimas 
daiktas, kad neklerikalinės partijos iš tiesų stengsis suei
ti į daiktą, —- nors mes visgi abejojame, ar į koaliciją, 
kurioje dalyvautų smetoniniai tautininkai, sutiks eiti so
cialdemokratai. Tai butų galima tiktai tuomet, jeigu tau
tininkai galutinai atsižadėtų savo priešinimosi žemės re
formai ir apsiimtų remti demokratinių partijų progra
mą.

Lietuvos “krikščionys”, matyt, ir patys nebesitiki 
gauti vietų valdžioje. Kauno “Rytas” (kademų dienraš
tis) gegužės 18 d. parašė, kad naujasis ministerių kabi
netas ketinąs susidaryti iš sekančių žmonių: M. Sleževi
čiaus — ministerio pirmininko, A. Smetonos — užsienio 
reikalų ministerio, Žalkausko — vidaus reikalų ministe
rio, Valdemaro — finansų ministerio, Kvieskos — švie
timo ministerio, Skipičio — teisingumo ministerio, Naru
ševičiaus — susisiekimo ministerio, Papečkio — krašto 
apsaugos ministerio-ir Bielinio — valstybės kontrolie
riaus. Kas busiąs žemės ūkio ir valst. turtų ministeris, 
“Rytas” nepaduodą.

Šitam valdžios sąstate butų atstovaujamos visos ne
klerikalinės partijos, pradedant socialdemokratais ir bai
giant tautininkais. Bet jisai išrodo toli neatatinkąs par
tijų jėgoms Seime. Pav. tautininkų tėra 3 atstovai, ūki
ninkų partijos tiktai 2, o jiems čia skiriama keturios vie
tos ministerių kabinete — užs. reikalų, finansų, teisin
gumo ir susisiekimo.

Veikiausia todėl tas “Ryto” paduotasai sąrašas bus 
išlaužtas iš piršto. Bet vienas punktas jame mums patin
ka, tai — K. Bielinio “skyrimas” valstybės kontrolierium. 
Tinkamesnio žmogaus ton vieton, kaip drg. Bielinis, sun
ku butų Lietuvoje ir surasti. Jisai yra griežtas, energin
gas ir teisingas. Jeigu drg. Bielinis kontroliuotų valsty
bės turtą, tai jisai netik apsaugotų valst. iždą nuo eik
vojimo, bet ir iškeltų aikštėn tuos šmugelius, kuriuos 
pirmiaus darė “krikščioniškieji” ministeriai.

“Socialdertiokratas” iš gegužės m. 20 d. paduoda 
skaitlines iš daugumos apskričių, parodančias, kaip pa
sidalino Seimo rinkimuose darbininkų balsai. Įdomesnės 
jų yra sekančios:

Kauno mieste: už socialdemokratus paduota 10,935 
b., už federantus — 1,499, už “kairiuosius” (bolševikus) 
— 3,146; Kėdainių apsk.: už socialdemokratus 10,625, už 
federantus 1,653, už “kairiuosius” 332; Vilkaviškio apsk.: 
už socialdemokratus 7,179, už federantus 4,886, už “kai
riuosius” 989; Šiaulių apskr.: už socialdemokratus 20,- 
324, už federantus 9,535, už “kairiuosius” 2,793; Biržų 
apsk.: už socialdemokratus 15,157, už federantus 5,754. 
už “kairiuosius” 991. „

Visoje Lietuvoje (be Klaipėdos krašto) socialdemo
kratai yra surinkę daugiaus kaip 165,0.00 balsų. Darbo 
federacija tris kartus mažiau, vadinasi, apie 55,000; o bol
ševikai 10 kartų mažiau, t. y. apie 17,000 balsų. Bolševi
kai nepravedė nė vieno atstovo, todėl jų balsai nuėjo nie
kais. Jeigu jie nebūtų statę savo sąrašų, tai socialdemo
kratai butų laimėję dar porą vietų Seime. Dabar gi tos 
vietos tėko klerikalams arba kitoms partijoms, kurios 
buvo susiblokavusios dėl balsų likučių. Reiškia, komunis
tai patys nieko nepelnė ir tik padėjo buržuazijai.

nesakūme. Kalba 
prekybos “alida- 

o
eina ne apie 
vimą” į kieno nors rankas, 
tiktai apie leidinm užsiimi pre
kyba privati niems* biznieriams, 
l. v. apie vadinamą “prekybos 
laisvę”.

Tu^-but ir Brooklyno laik
raštis žino, kad prekybos lais
vės principą yra pripažinęs ir 
pats “neklaidingasis” Leninas. 
1921 m. pradžioje jisai paskel
bė Rusijoje “naują ekonominę 
politiką”, kurios svarbiausiai 
žymė buvo tame, kad privati
niai asmens ir privatinės ben
drovės gavo teisę užsiimi pre
kyba. Nuo to laiko iki dabar 
labai didelė dalis prekybos Ru
sijoje jau yra patekusi į pri

NAUJIENOS, CKIcago, BĮ.

[Pacific and Atlantic Photo]

Gloria Vanderbilt, milionieriaus duktė, kurią piktadariai 
grasina išvogti, kad gavus paskui už grąsinimą tam tikrą atly
ginimą. j

j ienomis” neturėjo ir neturi 
i nieko bendra.
| Bet Pittsburgh’o pletkininkui 
itegana vieną sykį pameluoti. 
Teisindamasis dėl savo prasi
manymo apie L. Š. Fondo pi
nigus, jisai dabar rašo, kad 
“Naujienų” leidėjai ir darbinin
kai “sukišę nagus” į Lietuvos

mųjų laukelių organizavimas ir 
prižiūrėjimas ir ekskursijų į
geresnius ukius Lietuvoje ir
užsieniuose rengimas ir vado
vavimas. • šiems specialistams 
užlaikyti: 
Metai

valines rankas. Privatiniai pirk* Gelbėjimo Fondą. “Naujienose
liai, malonia, sugeba geriaus’ 
patenkinti žmones, jeigu jie pa
ėmė į savo rankas milžinišką 
daugumą tos prekybos, kuri 
tiesiog aprūpina* vartotojus, bū
tent—apie 70 nuoš. prakybos 
mažmenomis (retai 1 commerce).

Taige mes anaiptol nesiulo-Į 
me Rusijai jokio naujo principo' 
šiloje srityje. Mes manome, 
tiktai, kad jai butų sveikiaus, I ^()i° 
jeigu ji Imtų nuosakesnė savo Šelpimo Fondą, o dabar prikai- 
prekybos politikoje.

Sovietų valdžia įvedė j 
bos laisvę krašto viduje, 
ji iki šiol laikosi monopolio ūži 
sienių prekyboje. • Prekyba su 
užsieniais joks privatinis as
muo Rusijoje neturi teisės už- 
simti. .Ja atlieka tiktai val
džia, ir, 1 
atlięka labai nelikusiai, su di- V° n^‘ vieno 
dėlių nuostoliu valstybei. \ |

“Laisvė” nenori . < 
šilo paprasto fakto dėl to, kad; 
ji įsivaizduoja, jogei valstybi
nis prekybos monopolis tai “so
cializmas”. . 1 
sia^ nesąmone. Prie Rusijos ca
ro pav. valstybė šinkuodavo'

girdi, tilpdavusios to fondo at
skaitos— “labai keistos”, ir 
paskui kažin kas su juo pasi
darę, “už privatiškų ran
kų užkliuvo suma pinigų, kas 
viešai Žinoma.”

Del šilų Baltrušaičio pliauš
kalų mes turime dar kartą pa
reikšti, kad jisai yra begėdis ir 
melagis. Aną kartą jisai prikai-

Naujjcnoms” Lietuvos

šioja Lietuvos Gelbėjimo Fon- 
;ky- dą. Vadinasi, vieno melo ne- 
Bet < įstemfęs nieku paremti, jisai 

metasi prie kito melo, ir šis 
antrasis jo melas yra dar asi- 
liškesnis, negu pirmasis. Lietu
vos Gelbėjimo Fondas juk bu
vo tautininktfv įsteigtas. To fon-

kaip patyrimas rodo, J° komitete /ne tik kad nebu- 
“ vieno- naujieniečio, bet 

j jisai ne savo atskaitų neskelb- 
pripažinti t dav<> “Naujienose”.

tad nori iš- “Naujienų” 
ekstra^kairysis gremėz- 

jam nueiti 
r___ ę ir

duoti išegzaminuoti savo sme
genis?.

Ko 
tasai 
das? Ar nevertėtų

Bet tai via didžiau- Pas P«>to ligų specialistą
1 t • • v T.* 4 •

degtinę (kaip ir dabar, prie į— 
bolševikų valdžios), bet ar tai 
buvo socializmas?

Valstybės ' tarnautojai yra 
skiriami į savo vietas ne pagal: 
savo bizniškus gabumus, bet pa
gal tai, kokią rolę jie vaidina 
politikoje ir partijoje, kuri turi 
valdžią savo rankose. Prekybai; 
gi vesti reikią žmonių, kurie 
yra išsilavinę toje srityje, o ne 
politikierių, kurie moka pasa
kyti gerą prakalbą parlamento

(Lietuvos
Koperacija

žemės ūkio koperacija

Pašalpos Išleista Pridėta iš 
gauta ' organ. lėšų

------------ 17.500.— 17.500.—
62.250.17 98.520.35 36.270.18

152.404.70 215.207.17 63.102.47

* . ; > 1924 19251
1) Gauta pašalpos iš

Ž. U. M-jos mok. al
goms • 15.384 19.492

2) Pridėta “Gamin- j 
tojo iš savo lėšų 18.766 20.467

Ši mokybla paskutiniais me-f 
tais vedama tokia kryptim, kad 
ją' paversti pieninynkystės ir 
gyvulinkyslčs mokykla; šios 
rųšies didžiausis žmonių truku
mas*, gi sąlygos mokyklai Gruz-1 
džių dvare tinkamos: užtekti
nai butų, garinė pieriinė, gerii 
triobesiai ir gyvuliai.

6. žemės Ūkio parodos
Del parodų reikšmės nėra 

ko kalbėti: ji aiški. Ypatingos', 
įgyja svarbos, darant platesniu! 
mąstu. Pirmoji tokiu mąstu 
paroda buvo surengta Kaune 
1922 fnetais. .Jos paskirtojo ir 
sekančiais trejais metais. Be 
to, tenka pažymėti koperacijos 
dalyvavimą eksponatais paro
dose 1924 m. Gente ir 1925 m. 
Londone, Stokholme ir Pragoj.

Parodai Kaune rengti buvo 
gautai iš vyriausybės Lietuvos 
Žemes Ūkio Draugijos varau 
paskola sumoje Lt. 37.931.51 ir 
ši suma paskirtais terminais 
1924 m. vyriausybei grąžinta 
pilnumoje.

—A. Vaikevičius.
(Rus daugiau)

[Pacific and Atlantic Photo]

George Ashlock (Peoria, III.), 
pagarsėjęs bąnditas, kuris, ant 
galo, pateko į policijos nagus.

Kad geriau apibudinus žemes 
-ūkio koperacijos reikšmę Lietu
voje, aš trumpai paminėsiu 
tik tuos darbus, kurie yra jau 
jos atlikti. Lėšos žemiau nu
rodytiems darbams yra semia
mos iš I) Valstybės pašalpų, 
2) paskolų ir 3) organizacijų 

. pelno iš prekybinių operacijų.

1923 
1924 
1925

(1925 iki 1-XU

2. žemės ūkio literatūros^ 
platinimas 

I

Specialiu žemės ūkio reika? 
lams laikraščio “Lietuvos Dir
va” nuo 1923 m, iki 1925 m. 
15-VII išleista 53 NN ir išpla
tinta 110.000 egzempliorių. Že
mės ūkio turinio išleista 3 kny
gos ir brošiūros ir išplatinta 
per draugijas įvairių žemės 
ūkio knygų ir brošiūrų 5127. 
Dabar “Lietuvos Dirva” susilie
jo su “Talka”, kuri perėjo j 
Lietuvos Koperatyvų Tarybos 
rankas.

%
3. Paskaitos, patarimai, 

, ekskursijos
Agronomą-‘ir specialistų- per

sonalo , 1924-5 metų sezone da
lyvauta trumpalaikėse paskai
tose ir atlaikyta 7(M> valandų 
įvairiomis žemės ūkio srities te- 
momįč, daugiausiai kreipiant 
domės į žemdirbystę, gyvulinin
kystę ir pievų gerinimą. Pa
skaitos yra organizuojamos da
lyvaujant apskrities agronomui 
ir esamiems- kitų organizacijų 
apskrity specialistams.

Agronomai ir kiti specialistai 
teikia ūkininkams draugijose 
ir nuvykdami vieton įvairiais 
klausimais patarimų, liečiaųčių 
žemdirbystę, gyvulininkystę, pa
šarų gamybą ir k t. Bengia eks
kursijas ir vadovauja jomis į 
geresnius ukius, ūkio mokyk
las, pienines, žemcą ūkio paro
das Kaune ir svetur, ypač Lat
vijoje; dalyvauja rengiant ra
jonines vietos parodas.

4. žemės ūkio kursai

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje

. nuomones Redakcija neatsako]'
> ....... i m ■' l i M

S. L. A. IR MUSŲ BOL- 
, ŠEVIKAI.

1. Specialistai. Iki 1925 m. 
mėnesio 1 d. žemės 

Ūkio Koperatyvų "Sąjungoje

nos. Gabiausias politikas daž
nai esti niekam netikęs biznie
rius, ir atbulai— daugelis ga
biu biznierių nieko neišmano 
apie politiką. Norint gerų re
zultatų pasiekti, tas dvi veiki- rugsėjo 
nio sritis reikia būtinai skirti.

Jeigu “Laisvės”'peckeliai su-’kaitų su ž. U. K. S. “Gaminto- 
prastų bent socializmo ABC, tai’jas”, Šiauliuose, darbavosi 112 
jie nė nesapnuotų, kad sočia- specialistų: 19 agronomų, 4 gy- 
lizmo tvarkoje valstybinė biu- vulininkystūs instruktoriai, 4 
rokratija ves prekybą ir kitus; sviesto ir sūrių gamybos in

struktoriai, 2 pieninių monte
rių, 51 pienininkas, 18 kontro- 

NEIŠGYDOMAS PLETKINIKAS lės asistentų, 3 kiaušinių ir 
-----------  paukščių specialistai. 4 linų

biznius.

Ekstra kairiųjų lyderis J. 
Baltrušaitis nepersenai pasisa
kė savo “Aide”, kad pric-.š idė
jos priešus galima vartoti plet- 
kas ir kitokias 
yos” priemones, 
masis šituo 
sai paskui 
melą, kad 
naudojusios 
do pinigais.

Šis Baltrušaičio šmeižtas yra 
kiekvienam aiškus, kuris žino, 
kad minėtojo fondo pinigų 
“Naujienos” i

nešvarias “ko- 
Vadovauda- 

savo principu, ji- 
paskelbė begėdišką 

“Naujienos” pasi- 
Liet. Šelpimo Fon-

įeiila: narių

1 javų ir daržovių sėklos spe
cialistas, 2 sodininku ir 4 bu- 
halteriai-instrutkoriai. Į tą 
skaičių neįeina nei 'centralinių, 
nei vielinių organizacijų valdy
bų nariai Visi specialistai tu
ri savo darbavimosi rajonus, 
daugiausiai prie esančių apskri
ties miestuose žemės ūkio drau
gi) M• M'jV i 

J Jų pareigas
ūkių lankymas, patarimų įvai- 

.... ......... .....„„ ____ ,__ ^,’riaia klausimais darimas, lek- 
“Naujienos” niekuomet nelaimėj ei jų ir kursų organizavimas, 
L. š. Fondo Jždas buvo Bosto-! veislinių gyvulių jų rajone pri- 
ne ir jį kontroliavo komitetas, žiūrėjimas. javų valomųjų 
kurio daugelis narių su “Nau- punktų prižiūrėjimas, bando-

Pirmieji žemės ūkio kursai 
pradedamųjų mokyklų mokyto
jams parengti žemės ūkio kla
sėms vesti buvo, įrengti 1923 
m., šelpiant žemės Ūkio ir švie
timo Ministerijoms, Kaune Ir 
Dotnavoje. > Kursuose dalyvavo 
80 žmonių; jie tęsėsi 4 mėne
sius.'' Kursams pasibaigus bu
vo surengta 2 savaičių ekskur* 
sija į Čekoslovakiją. x

1924 m. nuouuojamam “Ga
mintojo” Gruzdžią dvare (Šiau
lių apskr.), šelpiant Žemės Ūkio 
Ministerijai įrengti pirmieji pie
nininkų ir kontrol-asistentų 5 
mėn. kursai, Kursus baigė 48 
mokiniai: 31 pienininkės ir 17 
kontrol-asistentų.

Trūkstant specialistų, Sąjun
ga padeda einantiems žemės 
ūkio mokslus pašalpomis ir pa
skolomis.

5. Mokyklos
Gruzdžių dvare “Gamintojo” 

laikoma nuo 1923 m. Žemes
nioji žemės ūkio mokykla; kur
sas dviejų metų. Mokinių bu
vo > 1923-4 m. 11, 1924-5 m. 
24 ir 1925-6 m. priimta 55. Mo
kyklai vesti:

Anais'metais, kuomet musų 
bolševikų vadai gaudavo savo 
algas iš Rusijos, kuomet jiems 
nereikėjo vien iš lietuvių aukų 
gyventi, tuomet jie visiems bol
ševikams sakydavo, kad S. L. A. 
yra buržuaziška organizacija ir 
nei vienas bolševikas neturi priė 
S. L. A. prigulėti.

i ,
Dabar, kuomet Rusijos sovie

tų melžiamoji karvele užtruko, 
kuomet reikia gyventi vien iš 
sufanatikėjusių biednų lietuvių 
aukų, tai musų bolševikų va
dams S. L. A. jau nebe buržuiš- 
ka įstaiga. Dabar jau visiems 
bolševikams sakoma rašytis 
prie S. L. A.

šiais metais bolševikų vadai 
rūpinosi daugiau, kaip prie su 
si vienijimo ėdžių prieiti; negu 
savo organizacijos likimu. Ko
dėl taip musų bolševikai persi
mainė? Visai paprastas daly
kas. Savo organizacijoje jie 
yra priversti gyventi iš biednų 
žmonių aukų, o tiems žmonėms 
juk nusibos aukoti užlaikymui 
kelių tinginių. Eiliniai bolševi
kai aukauja tai išliuosavimui ka
linių, tai platinimui bolševikų 
propagandos, tai užlaikymui 
bolševikiškų laikraščių, bet tie 
eiliniai bolševikai kuomet nors 
sužinos, kad jų aukos neina au
kautojo skiriamam tikslui. To
dėl tos aukos amžinai neplauks. 
Netolimas laikas, kada bolševi
kų eilės išreĮes ir aukos visiška1 
užsirauks.

Ką tada taryti bolševikų va
dams?, Anytų jie neturi, pa
prastą darbą dirbti juk jiems 
bolševikiškas griekas, o prie to 
jie yra visi dideli tinginiai. Na, 
tai reikia iš ankstų taisytis prie 
kitų “džiabų” kitose organizaci
jose. S. L. A. 20 tūkstančių na 
rių su netoli 1 miliopu dolerių 
ižde — čia gali būti riebių džia
bų keliems bolševikų butlege- 
riams neapribotam laikui, Eili- 
niems bolševikams nėra taip 
sunku agituoti už savo vadus į 
S. L. A. centrą, kaip aukas dėti 
užlaikymui savo tų vadų
natizmo butlegerių. Ir jie nusi
statę pasiimti S. L. A. į savo 
purvinus nagus,

Laikas yra jau gana pribren
dęs jiems pasakyti\stai kas: 
Norite boti komisarais — va 
žiuokite Rusijon! Rusijai jus 

! tarnavote ir tarnaujate, ant lie
tuvių tautinių reikalų jus. ug
nini spiaudote, tai Rusija tegul

ir “džiabus” jums duoda. S. L. 
A. yra grynai tautinė įstaiga, o 
jums lietuvių tautiniai reikalai 
ir tautinės įstaigos juk kaip žy
dui kryžius. Taigi traukite sa
vo purvinus nagus šalin nuo S. 
L. A.! Mes, kurie padėjome 
savo gyvenimo daug brangaus 
laiko, kad išauklėti S. L. A., ku
rie padėjome daug energijos ap
saugoti S. L. A. nuo kunigų, da
vėme S. L. A. konstituciją ir iš
auginome organizaciją iki šiol, 
valdydami teisingai, — mokėsi
me ir toliaus be jūsų pagalbos 
auginti ir valdyki tą musų nu
mylėtą organizaciją. Visi bul- 
šiai, žinokite, kad mes niekados 
neprileisime' jus prie S. L. A. 
ėdžių To laiko nesulauksite!”

Ateinantis S. L. A. Seimas, 
man rodoši, turės padaryti gailį 
visoms bolševikų aspiracijoms. 
Mano patarimas tai — jeigu Sei
me pasirodys “slekerių” raudon- 
siulių bolševizmo butlegerių 
neva delegatais, visus juos iš 
Seimo išvyti (? Red.) namo. 
S. L. A. Seimuose gali dalyvauti 
tiktai užsitarnavę Susivienijimo 
auklėtojai ir jo gynėjai-

Aš iš savo pusės pasiųsiu S. 
L. A. viršininkams faktų apie 
nekuriu bolševikų juodus darbe
lius. Jeigu bus reikalas, bus 
galima atskleisti praeities kny
gą ir ten rasime, kas tie musų 
bulšiai yra, kur jie eina ir kur 
jie galų-gale atsidurs.

26 metų S. L. A. narys.

I

FIRE SALE!
FIRE SALE!

fa-

Columbia, Victor, Bruns- 
wick Rekordai po

10c — 25c — 49c

Rollės dėl Grojiklių Pianų 
vėliausios, su žodžiais, 
'Lietuviškos ir Angliškos 

po
39c — 49c — 79c

Freshman Radios, Pho- 
nografai ir Pianai už pu^ 
šę kainos.

JOS. F. BUDRU
3343 So. Halsted St.
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Sovietiškos Krikštynos
Sidorovščinos kaime senai 

ėjo gandas: pakrikštysi sovie
tiškai vaikų — šešiasdešimt ar
šinų manufaktūros ir 
dešimtrublių gausi.

Kaimo vyrai kasės 
šius.

— Kalbėk žmogus!
popui mokėdavom, o dabar tau 
užmokės.

keturias

pakau-

Pi rinia u

moka. Nūnai 
gaudomos. O 

brangiai moka- 
kad komunistai

Bet kas ko vis baikštūs. Ok
tiabrynų*) nekėlė. O jei pa
klausyti parapijos šventiko Ma- 
linsko, išeina:

— Ne veltui 
angelėlių sielos 
kad už jas taip 
ma, tai dėl to,
už jas iš velnių dvigubai gauna. 
Velniai gi nupirktąsias sieląs 
krosniakuriomis paverčia- Be
dievių daugvbė priviso. Jų pil
nas pragaras, tai trūksta velnių 
juodam darbui dirbti, krosnis 
kūrenti.

Ta U ii žmones labai baugino.
— Ana va kur... Tai matai, 

kaip! Suprantame. O mes ir 
galvojame: kodėl taip? Paptels 
vaikpalaikis, vietų savo užims ir 
vieton už žemės normų užmokė
tų, nežinia už kų užmoka. Gud
rus gi tie “tovarišči” — dabar 
visai aišku-

Vaikų sovietiškai nekrikštijo, 
bet vis dėlto galvon dėjos, gal
vojo...

Tos kalbos ir gandai neaplen
kė ir Zariadčs kaimo, Goricos 
valsčiaus gyventojo Kuzmos 
Kovtuno. žmona visai prie gim
dymo buvo.

— Galas tave žino... Mies
tuose ana “oktiabrina” vaikus, 
o gyvena- Kuo mes blogesni? 
Pinigai ir manufaktūra ne iš ba-

Ach, kad ne ta siela... Kas 
do žmogus l>e sielos? Kopūst
lapis, supuvęs kačanas. Juk 
nesunku būt - “oktiabrinti”, bet 
štai sielos gaila.-,

— Vos vaikyščias gimė, o jau 
jo siela velniui tėvo parduota.

— O gal manufaktūros ga
vus jį galima vėl atkrikštyti? 
Paskui maldomis Dievų permal
dauti. Argi taip Jis neatsipra- 
šomes ?

Pinigai Kuzmai nors mirk 
reikalingi, eržiluka yra nužiūrė
jęs. Drabužiai taip pat apsi- 
trynę.

— Iš šešiasdešimties 
ana kaip apsisiutume...

aršinų

■k -k *
Valsčiaus sueigon Kuzma nė

jo, žmonių perpilna- Lauke pa
laukė, kol “akružnas” (komisa
ras) i^amo ėjo, už valsčiaus 
si vijo.

— Maksim Fedorič?
“Akružnas” atsigręžė.

’ — Kų sakysi, Kuzma?
— Tai reikalų turiu...
— Reikalus valsčiuje atlieku. 

Sakyk, kokį reikalų?
Kuzmas nedrįso, tūpčiojo ir 

painiojos. “Nejuokas tikros 
dukters sielų velniui parduo
ti!?”

— žmona pagimdė, Dievas da-

pa-

Komisaras susiraukė-
— Dievo čta nebūta. Ateik 

ryto, įrašysim.
— Aš dėl kito. Aš... sovieliš- 

kai norėjau jų papkrikštyti.
Komisaro net kojos sniege iš- 

siskietė.
— Ar gali būti? Juk tu visoj 

apylinkėj esi dievočiausias ?
Kuzma svilino akis sniege.
— Tiek ten būdos. Ir popai 

meta popystę.
Namie Kuzma nė žodžiu ne

prasitarė apie tai su žmona. Tik 
labiau glamonėjo dukterį.

— Mažytė tu mano dukryte... 
Tėvas angeliškų tavo vėlelę vel
niui parduoda.

Guldamas Kuzma karštai mel
dės. . ''

*) Nuo rusų žodžio “oktiabr”, spa
lių mėnuo, kada įvyko bolševikų revo
liucija. Nuo to žodžio sovietiškos 
krikštynos imta vadinti “oktiabryno
mis”. Kaip tos “oktiakbrynos” kelia
mos paaiškės iŠ apysakaitės toliau. 
Vertėjas.

skaitykloj, taip iš-

riti, “padarė savo pasiūlymų” 
Ona.

— Dauguma balsų, — tarė 
pirmininkas priimta Julena.

Net ir popks, dalyvavęs tose 
krikštynose, per klaidų pakėlė 
rankų.

Sekretorius įrašė knygon nau- 
gimės vardų.

— Vstavaj prokliatjem zak- 
liemiortyj!... — užtraukė kom- 
somolcai. ~,

Ona neiškentėjusi puolė prie 
dukters.

# — Dukrele, mažyte, keikia ta
ve, balandėlę!...

Ir sveikino tėvus “su pirmo
mis oktiilbrynomis”.

— Dabar, piliečiai, raudonas 
vardadienis baigės. Leiskit 
jums, kaip susipratusiemsį įteik
ti knygutes, čia jus viskų ra
sit. Ir politgramotų ir kaip vai
kus auklėti; yra ir apie ūkį.

— Maksim Fedorič, bet mu- Į 
du abu skaityt nemokam, 
drąsiai tarė Kuzma.

— Pravers.
Kuzma padėkojo už knygu

tes. Pagnaibęs puslapius pa
matė, jog jie lengvučiai, -bank- 
rutkai visai tinkami.

Po komisaro — moterų atsto-

dovanos *— šešiasdešimts aršinų 
manufaktūros ir pinigų.

Komsomolcas įteikė oro laivy
no draugijos ženklelį, negarsiai 
pridėdamas nario mokesnį vė
liau paimsiąs. Mokytoja davė 
naujų “Elementorių” ir suolo 
N-rį. Pionierius — raudonų ka
klaryšį.

Priimdamas dovanas Kuzma 
vis galvojo, kaip priminus svar
biausių dalykų, bet via buvo kaž 
kaip nedrąsu. O paskui susi
prato.

— Valsčiuje atiduos.-
Tą pačių dienų pas Kuzmų at

šovė popos. • . •
Tai tave, Kuzma, galima į 

bedievius įrašyti?
Kuzmai nesmagu pasidarė.
— Kodėl batiuška taip 

nai ? Lankysiu cerkvę 
lankęs ir gana.
~ O velniškus išmislus 

kelei?
mačiau!

— Ir aš jam taip sakiau, ba-

ma- 
kaip

kam
Juk buvau ir viską

ne-

tiuška, — prisidėjo žmona Ona.
— Ir kur gi tai matyta ir gir

dėta!... Vaikas akių žmonėms 
negalės parodyti.

Biauru buvo Kuzmai, bet tik
ros priežasties nenorėjo sakyti-' 
Buvo kietas kaip akmuo ir tik 
kartojo:

— O cerkvę vis tiek lankysiu, 
kaip lankęs.

Nuo tos dienos pasidarė Kuz
mos gyvenimas nepakenčiamas. 
Pribaigė jį oktiabrynos. Viena 
išeitis... surink minių ir pada
ryk prie visų atgailų. O čia dar 
žmona: ėjo per valsčių ir skun
dės:

— Nusidėjau, kūmutės, nusi
dėjau.. Iš Vargo tas nusidėji
mas. Manėm perkelio duos, pi
nigų. Ach, graudumas ima: 
vos vaikas svietan atėjo, tuoj į 
komunistus įrašė ir dušėlę pra
žudė...

Apylinkėj — gandas. Kas jį 
paleido — nežinau, tik nesikratė 
jo ir Ona.

— Guldo, sako, Ona vaikų lop- 
šin, atsikelia rytų — jis po lop
šiu arba po suolu negeroj vie
toj. Nemiega boba naktis, vis 
jai vaidenas, kaip velnias paima 
nuo jos mergaitę ir padeda po 
lopšiu. *- t |

Veikiai pragaran pasigrobs!
Valsčiuje Kuzmų stačiai prie 

komisaro;
— A-a ? Kuzma! Kaip krik- 

štodukra auga? — klausė komi
saras, apsidžiaugęs Kovtunui.

— Nieko sau. Aš gi su rei
kalu. Ar krikštynoms man 
nieko daugiau nebus?

— Ne-e. Kai paaugs, dukte
rį mokslan paimsim. Gauname 
netrukus sėklos, ar nereikia pas
kolinti ?

— O šešiasdešimt aršinų me
džiagos ir keturiasdešimtį rub
lių, kaip yra įstatyme, kode! ne- 
atiduodat? L'‘

V k

— Komisaras juoktis.
— Kų kliedi, Kuzmų! . Tokio 

įstatymo nėra. Mes ir vystyk-

lama ir knygutėms vos vos 
(Išimtinę sukrapštėm. Savo 
du rublius pridėjau.

— Tai nuimkit oktiabrynas!! 
Nenoriu už dviejus marškinė
lius ir knygpalaikes dukters 
vardų teršti. Nuo jūsų oktiab- 
rynų gatvėn negaliu pasirodyti. 
Tėvu nieks nelaiko.

— Kas tokius gandus leidžia? 
Už tai kalėjimas! Miestuose tik 
tokios krikštynos ir keliamos.

— Vis tiek pat! Nenoriu 
oktiabrynų. Tamsta pats pasa
kei, kad vaikas bus visų. O aš 
žinau, kad jis mano ir mano 
žmona — ne kokia patvirkėlė-..

Kuzmos mergaitei oktiabry* 
nas nuėmė.
/Ir davė sau Kuzma žodį nesi

painioti daugiau su įvairiomis 
oktiabrynomis. Vienas iš jų 
vargas! Į

Iš knygučių jis, baigia bank- 
rutkas sukti.

— N. Brikinas.
Iš “Pravdos”.

Jos. F. Sudrik Pianu Krautuves

svar- 
mer- 
paro- 

mes

Tokiam įvykiui komisarą? nie
ko nepagailėjo. Ruošės net 
valsčiaus pirmininkų iškilmėms 
kviesti, kurios turėjo įvykti Ok- 
nio troboj — 
puoštoj, kad..

Trumpiau tariant, troba bu
vo nukarstyta pernykščių 1-mo 
gegužės atsišaukimų, - užsiliku
sių mokykloj.

Didelis, raudoaa marška klo
tas stalas buvo nukrautas iš vi
sos apylinkės surinktų knygu
čių ir dovanų naujagimei.

Pirmoje vietoje — gimdyto
jai. Iškilmių kaltininkė, dviem 
apklotais susupta, saldžiai sau 
miegojo ant stalo.

Kai susirinko visa apylinkės 
vyresnybė: valsčiaus tarybos 
pirmininkas, sekretorius, milici
ninkas, mokytoja, moterų sky
riaus atstovė, nuo komsomalo*), 
pionierių ir valsčiaus vaikų na
mų “oktiabriukų’ ’ atstovai—su
sirinkimas buvo pradėtas.

Ona, Kuzmos žmona, nurijo 
ašaras ir pasirengė daryti vis
ką, ką palieps. Ji nė nemanė 
priešintis, tik patylom verkšleno 
dėl nesuprantamų atsitikusių 
dalykų ir savo bobiškų rupes
nių.

— Piliečiai,— pradėjo komi
saras, — tai, ką mes matome, 
mums — naujiena. Ji turėjo 
įvykti ir Įvyko. Piliečiai, Kuz
ma ir Ona Kovtunai, nutarė pir
mieji, nesigailėdami tėviškų sa
vo teisių, pakrikštyti savo duk
terį sovietiškai. Griežtai 
stant, po oktiabrynų, tos 
ginos tėvais — pirštu jis 
dė naujagimę — liksime 
visi... ’ '

Kuzma pasikrapštė pakaušį, 
o Ona piktai šyptelėjo:

— Kuzma, o mudu su tavim 
čia-., tai kaip nebuvę?... Ne, ir 
sumanei tu gi!...

Komisaras tęsė:
-— Visi mes turėsim rūpintis 

ja išauklėti ir išvesti į žmones. 
Tai, kas dabar įvyksta, Įvyksta 
ir.iv.ų užkampy pirmu kart. Tam 
Įvykiui pažymėti ir kitus pas
katinti siūlau, kaipo Sidorov- 

"kos sovieto pirmininkas, nauja
gimę įrašyti Rozos Liuksem- 
burg mokyklos gatbės mokine. 
Palikti jai geriausią vietą pir
mame suole.

Moterų atstovė pasakė:
— Tamsus buvo Sidorovkos 

kaimas. Po aktiarbrynų jis 
tuoj nušvito- Moterų skyriaus 
vardu galiu pasakyti, kad nuo 
šiol naujagimes motinų įrašome 
savo skyriun, kaip aktingų mo
terį, ir per pirmą apylinkės kon
ferenciją iškelsime ją į delega
tes.

Įrašė į komunistus, ’ nela
bieji... Savo sarašuosna trau
kia!... Dabar atskirs nuo ūkio. 
Pastumdelka padarys-.. — me
ta vojos Ona.

Toliau padarė pasiūlymų kom- 
somolė. .

— Siūlau naujagimę pakrikš
tyti Julena. Tame žody yra ke
turios raidės iš draugo Lenino 
vardo, o “ju” — nuo liepos (rus. 
“jui”) mėnesio. Kuomet dar
bininkai I/eningdare pirmieji 
stojo prieš buržiuftijų...

— Daugiau ar nėra pasiūly
mų? Gal tėvai ką pasakys? 
kreipėsi komisaras į Kuzmų. >

— Mare noriu krikštyti! Jos 
bobutė buvo Marė, tai ir.jų no-

*) Komunistinėj socialistines jau
nuomenės.

— štai jums pora marškinė
lių ir dvi vystyklų poros. Gu
minis papkelis kišeniuky.

— Gerai ir papkis, — pamanė 
Kuzma. Jis laukė svarbiausios

3343 So. Halsted St

Betty Nolan, kurių New Yor- 
ko sveikatos departamentas 
pripažino sveikiausiu vaiku vi
same mieste. Ji yra 5 metų 
amžiaus.

ŠAUNUS P ASILIN KSMIN1M A S

J. W. McCormack Kompanija su
rengė labai didelį ir šaunų atidarymą 
Austin bulvaro ir McCormick savas
čių. Labai rt^as atsitikimas, kad sub- 
divizijos savininkas pats įsteigė gat- 
vekarius, kad tik užganėdinus savas
čių pirkėjus, J. W. McCormack, Pre
zidentas J: W. McCorwack Kompani
jos, kurios ofisai randasi 111 West 
VVashington St. Dabar jie sujungė 
Central Manufacturing Distriktą su 
Boulevard Manor Additions su karų 
linija kuri prasideda nuo 52 Avė., per 
35 St. iki Austin bulvaro.

Iškilmingas atidarymas tos vietos 
įvyks nedalioj, birželio 6. Tokios iš
kilmės Chicagoj labai retai pasitaiko 
kur aeroplanas darys visokias štukas 
ir šoks iš jo žmogus. Kiekvienas yra 
užprašomas atsilankyti į šį didelį ir 
iškilmingą atidarymą.

Tel. Brunswick 9243

Kazimieras S. Wiczas
, \ Lietuvis Advokatas
204 Fiat Iron Building 

1579 Mi)waukee Avė., Chicago, III.
Vedu provas visuose teismuose 

ir darau popieras. prie namų pir
kimo ir pardavimo.

Ofiso valandos nųp 9 iki 5 
ir nuo 7 iki 9 vakarą

Tel. Lafayette 4223 ,
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

Naujienų Spaustuvė 
yr« Unijinė Spaustuvė.

BETTER BREW- BOHEMIAN
I

APYNIAI IR' SALYKLAS
Greičiau Parsiduoda \ 

Atsako Reikalavimams 
Nea Ji« Yra Hypieniškos Rūšies 

Ir Niekuomet Neapvilia!
Klauskit apie setą savo afrielinkės vertelgą. 

De! kainu rašykit pas:

BETTER BREW PRODUCTS CO.
> 736 E. Pershing Road, Chicago

Arba Telefonuokit Dondas 7144

CHICAGO 3327 So. Halsted St

Po Gaisro Išpardavimas
(FIRE INSURANCE SALE)

Apdraudos kompanija (Insurance) dabar apkainavo visus daiktus musų krautuvėje. Iki 
šioliai nebuvo galima viską prirengti ir sulig apdraudos kompanijos nusprendimą turi būti 
viskas išparduota už pusę kainos.
$75,000 vertės tavoro, susidedančio iš 50 naujų grojiklių pianų, kaip: Gulbransen, Kimball, 
Straube, Artonian ir Waltham; 40 phonografų: Brunswick, Victor, Columbia, Brunswick 
Radiolas; 35 Radio setų: Freshman, R.C.A., De Forest, Thomson; 20 tūkstančių lietuviškų 
ir angliškų rekordų ()o 25 ir 49 centus; 10 tūkstančių piano rolių su žodžiais po 39 ir 49 centus

Šitas Baby Grand 
Gulbransen pianas, 
kaip ant paveikslo 
kainavo $900, už

$450
Gulbransen rankinis 
pianas, labai augštos 
rųšies, už

$290
Bernard reproducer Baby 
Grand su elektriką ir su 
rankomis groja visokias 
roles. Vertės $1200, už

$625
Artonia grojiklis pianas, 
storom kojom, gražio rie
šuto medžio. Vertės $900, 
už

$475

Brackman grojiklis 
pianas. Vertės $700, 
už 1 i

S350
W a 11 h a m grojiklis 
pianas, storom kojom. 
Vertės $900, už

$575
Chase Baby* Grand pia
nas. .Vertės $1200, už

$550
Bernard grojiklis pianas, 
gražaus medžio. Vertes 
$650, už "

$32$
Kimball grojiklis pianas.
Vertės $500, už

$185
— ............................ * . ■ I .. ...................- ■■•■■R,.-.-.

Už Cash

IšmUkejimy
Brunswick-Radiola 
ir Radio krūvoje, kaip ant paveik
slo. Kaina $250, už

$140

Phonografas

Toksai pat Brunswick Phonogra
fas be Radio. Vertės $125, už

S49
Radiola poriable, 6 tūbų Super- 
hetrodine. Vertės $250, už

$160
Gražus Phonografas. Vertės $40 
už

Kimball grojiklis pianas. 
Vertės $800, už > ,.

‘ $400
Straube grojiklis Impe
rini. Vertės $800, už

$400
Adam Schaff upright pia
nas. Vertės $550, už

- $290

Muzikos

Tas gražus grojiklis pia
nas, vertės $450, už

$219
Gulbransen^ registering 
grojiklis pianas. Vertės 
$600, už 
~ S350

Gulbransen. Vertės $900, vuz
S450

Mylėtojams 
Yra Gera Proga

Brunswick Panotrope, naujas 
elektrikinis muzikališkas instru
mentas, groja rekordus. Kaina 
$500, už

Esam
Mpde) e-F-3

Radio setas kaip ant paveikslo už
$46

$292
Brunswick Panotrope ir Radiola. 
Vertės $900, už

$575

De Forest Radio setas, 4 tūbų už
$39

J)e Forest 5 tūbų, nereikia nė 
aerial. Vertės $200, už

$79
Didelis pasirinkimas Deimantų, 

Laikrodėlių ir žiedų 
už žemų kainų. <

Work-Rite Neutrodine, 
Tikra kaina $125, už

$32
5 tūbų.

Elektrikinės Liampos 
už pusę kainos

Rankinis Phonografas. 
$25, už

Vertės

JOS. F. BUDRIK, 3343 South Halsted
------------------------- *- - -     - --   - - - ----- -   -   -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—iwi- H
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Kas yra eutenika. — 
Druzai ir jų kova už 
nepriklausomybę.

Kodėl perskyrų skaičius nuo
lat didėja? Kodėl levai nebesu
pranta savo vaikų? Kodėl iš
viso musų laikais šeimyninis 
gyvenimas krinka?

šie ir panašus klausimai bus 
diskusuojami Vassar kolegijoj, 
kur įvedama naujas mokslas 
vardu eutenika. Eutenika yra 
mokslas apie gyvenimą; teisin
giau pasakius, apie pavyzdingų 
ir laimingų gyvenimų.

Vassar yra viena geriausių 
moterų kolegijų Amerikoj. Ko
legijos įsteigėjo buvo noras į- 
kurti tokių mokyklų, kuri ge
riausia tiktų moterų reikalavi
mams. Jš pradžių Vassar ma
žai kuo tesiskyrė nuo vyriškų
jų kolegijų. Bet laikui bėgant 
buvo šiokių tokių reformų da
roma. Ant galo, dabartinis 
kolegijos prezidentas Dr. Hen
ry Noble MacCracken sumanė 
žymiai pakeisti kolegijos pro
gramų ir pritaikyti ją moterų 
reikalavimas. Ryšy j su tomis 
permainomis ir buvo įvestas

biudžeto ir šeimyninės ekono
mijos reikalas. Greičiau* tai 
yra pažinimus psichologijos, 
supratimas Šeimyninių pareigų 
ir mokėjimas prisitaikyti prie 
esamų aplinkybių. Visa tai už
veria tinkamą vaikų auklėjimų,' 
mokėjimą atsakančiai maistų 
gaminti ir išviso namų darbo 
problemų supratimų.

Taip dalykams esant, euteni
ka užveria daug mokslo šakų. 
Įeina čia ir psichologija, ir so-, 
ciologija, ir % higiena, ir maisto 
chemija, ir vaikų auklėjimo mo
kslas, etc.

šių vasarą Vassar kolegija 
duos speciali eutenikos kursą, 
kuris tęsis nuo liepos 8 d. iki 
rugpiučio 7 d. Lekcijoms skai
tyti yfa pakviesta ir pa garse-, 
jusi Margaret Sanger, gimdy
mų kontrolės judėjimo vyriau
sia čempionė ‘Amerikoj.

« * *
Kiekvienas, kuris lit skaito 

laikraščius yra šį bei fą gir-' 
dėjęs apie druzus, ir kad jie 
kovoja su francužais." Bet ži
nios nenušviečia gerai klausi
mo. Todėl pravartu bus pla
čiau apie druzus pakalbėti. Štai

[Pacific and Atlantic Photo]
Abd-el Krim, riffiečių vadas, 

kuris geg. 26 d. pasidavė fran- 
cuzams.

naujas eutenikos kursas. Į ką rašo vienas laikraštis apie
Anip 7VJ koletrrias bnivusios'dn,zus ir koVl> už 1,ePriklau-.\pit /.»/< koitgijas Baigusios / prancūzų komisaras, apsigyve-

moterys apsiveja, sako Dr. somyoę. I nęs Damaske. Visę laikę tokiu
MacCracen. Ar jos yra prisi-' Viduržemių jura savo rytiniu komisaru buvo gen. Saraįlis. 
rengusios šeimyniškam gyveni- kraštu įsispyrė į kalnuotų Si- Autonominė Druzija guli pa
iniu? Pigu tas klausimas atsa-^ rijos kraštų. Taikos sutartimi čioįe pietinėje Sirijos dalyj. 
kyli. Laikraščiai diena iš die- p0 ddižiojo karo Sirija atskirta Gyventpjų ji turi 50,320, iš ku
ltos rašo apie šeimyninio gy- nuo Turkijos ir iš jos (1920 m. rių-apie 43,000 yra druzai ir 
venimo pakrikimą. Sent-Bemeau) sudaryta . savai- apie 0,000 krikščionys, čia gy-

Kas kaltas? įminga valstybė Franci jos vena vadinamoji pamatinė da-
Yra stačiog stebėtinas daly- priežiūroj. Administratiniu at- ]įs visos druzų tautelės, kita 

kas, sako Vassar eutenikos sky- žvilgiu Sirija dalijasi į penkias.dalis (apie 07,000) išsklaidyta 
riaus vedėjai, kad tuo laiku,' sritis: Damasko, Aleppo ir Ale- apie Damaską ir pačiame inies- 
kai vyrai yra prirengiami už- vita sudaro autonominę Sirijos
dirbti pinigus, moterys (kurios federacijų, o 2 kitos—D. Liva- Druzija labai kalnuota vie- 
išleidžia apie 80% visų pini- nas ir Druzija —atskiras a u- ta. Daugybė sraunių kalno upe- 
gų) nėra mokinamos, kaip su tonomijas. Priešakyj valdžios ]įy/ raižo bazalto lavos nutekė- 
pinigais apseiti. Tai nėra tik viso krašto stovi vyriausias jimus, išsiliejusius po visų Ara- 

.......-—■■■■—■;----- jbijos dykumą iš kadaise užge- 
I susio milžino ugniakalnio.

1860 m. žymi dalis druzų po 
atkaklių kovų su krikščionimis 
-maronitais ir su francuzų ka
riuomene, turėjo pasitraukti j 
kalnus, kur jie ir apsigyveno. 
Nuo to laiko vieta vadinasi 
Džemai Drliz (Druzų kalnas).

Druzai karinga kalnų taute- 
, lė, gimininga su Kaukazo tau
telėmis, nuo senų dar laikų at
kakliai kovojo už savo nepri- 

| klausomybę, nepakęsdama sve- 
timo jungo. Nuo* galo XVI! 

' amžiaus ji buvo Turkijos va- 
! salų; bet ta priklausomybė ap
sireikšdavo nedidelio piniginio 
mokesčio pavidalu. Družnose iki 
šios dienos viešpatauja, feodalų 
valdymo sistema ir priešakyj 
atskirų dalelių tautos stovi į- 
žymųs nuo senovės visokie šei
chai ir emirai. , Tikyba—mu
sulmonų su priemaiša krikščio
nybės, judaizmo, etc. , • 

'Druzai labai kuklus darbštus 
ir ištvermingi. Jie labai gerbia 
moteris. Verčiasi žemės darbu, 
sėja tabakų, šilką, vynuoges. 
Druzai. nepaprastai svetingi. 
Kiekviename kaime gajima ras
ti vadinamąją “medefą” —prie- 
glados namus. Į “medefą” kiek
vienas praeivis, net ir svetimša
lis, gali užeiti; ten duodama 
nakvyne, valgis ir net pašaras 
gyvuliams per tris dienas. Dru- 
zijoj galima rasti šeichų, nete
kusių savo turto bevaišinant ir 
bepriiminėjant svečius.

Didysis karas privertė tur
kus pasitraukti iš druzų žemės. 
•Jie sudarė savaimingą valstybę 
-respubliką. Per karą druzai la
bai praturtėjo pristatydami ko
vojančioms kariuomenėms! ark
lius bei maistą.

1920 m., kai druzų kraštas 
buvo įjungtas j Siriją, druzai 
griežtai atsisuki priimti francu
zų gubernatorių. Bet greit pa- 
sirodžiusieji francuzų kulko
svaidžiai ir orlaiviai šiek tiek 
nuslopino jų jau beveik prasi
dėjusį sukilimą. Druzai padarė 
sutartį: francuzų kariuomenė 
pasitraukė, palikusi tik 200 
žmonių Sueidos citadelėj, o 
druzai gavo savo žmogų šei
chą—Selim-el-Atrašą 'guberna

torium. Bet faktinai kraštą val
dė vice-gubernatorius kap. Cor- 
billet.

Iš tos trumpos druzų istori- 
jėlės francuzai turėjo padaryti 
išvadų, kad su karinga druzų 
tautele reikia būti atsargiems 
ir nedaryti didelių pasikėsini
mų į jų nepriklausomybę.

Bet ne taip suprato savo pž- 
davinj kap. Cobrillet’as. .Tisai 
manė, kad gerai pastatyti ke
liai kalnuotoj vietoj yra ge
riausia priemonė laikyti ran
kose druzus, jeigu jie sukiltų. 
Jisai tuojau pradėjo su pran
cūzišku pasiryžimu statyti au
tomobiliams plentus. Keliai bu
vo statomi vielinėmis lėšomis ir 
jėga. lTŽ mažinusį neišpildymą 
reikalavimų (darbininkų arba 
medžiagos pristatyme) kap. 
Coibillet’as žiauriai bausdavo 
iki 700 aukso lirų (600 dol.). 
Tikybinius druzų susirinkimus 
jisai laikė politiniais mitingais, 
ir jie buvo išvaikomi policija 
ir kariuomene su kruvinais su
sirėmimais. Kada vieną sykį 
kap. Corbillet’as išvyko atosto
gų, druzų šeichų delegacija iš
vyko pas gen. Sarail prašyti 
atšaukti Corbilletą. Gen. Sarai* 
lis nė nepriėmė delegaciją, o 
dalis pasiuntinių buvo net su
areštuota. Karlu buyo nuspręs
ta areštuoti ir druzų guberna
torių Selim-al-Atrąšą su jo bro
liais. Bet jie pabėgo įt kaimą 
kalnuose. Francuzų orlaiviai 
bombardavo kaimą. Tai buvo 
ženklas bendram druzų sukili
mui.

Praėjusių įlietų liepos 27 d. 
sukilėlaii užpuolė visas francu
zų negausingas kariuomenėj 
sargybas ir visas jas sunaiki
no. Sueidos įgulą apie 200 
žmonių užsidarė citadelėj ir jų 
apsupo druzai. Daug kartų su 
didžiausiu i n irti mu puolė cita
delę, bet neturėdami artilerijos, 
ką bepadarysi!

Rugsėjo 2 d. didelis francuzų 
būrys su tankais, baterija ir
orlaiviais, iš viso apie 2,000
žmonių su didele gurguole—
maisto, vandens, šovinių'išvyko 
iš Ezros į Sueidą. Kariuomenė
per didžiausią karštį nuvargus, 
prisiarfino prie Sueidos ir ap
sistojo nakvynės. Staiga iš vi-
su pusių francuzai ta
po užpulti raitųjų suki
lėlių ir sunaikinti ar
ba nelaisvėn paimti. Kariuome
nės vadas gen. Mišo nusprendė 
grįžti atgal. Per dvi dieni su 
didžiausiais vargais, visą laikų 
atakuojama sukilėlių ( tekdavo 
net durtuvai pavartoti), nete
kusi apie 800 žmonių, 3 tankų, 
3 orlaivių ię baterijos, gen. MiT 
šo kariuomenė nieko nepešusi 
grįžo atgal.

Po to pasisekimo sukilėlių 
eilėfr žynųiai padidėjo: iš kelių 
tūkstančių sukilusių Sueidoj, 
pasidarė apie 20,(MM), iš jų apie 
10,(MX) puikiausių raitininkų, 
Francuzų vyriausioji vadovybė 
labai sujudo ir ėmė traukti ka
reivių iš, visos Sirijos ir Mo- 
rokko. —

Rugpiučio 25 d. druzai puolė 
Damaską. Bet francuzų tan
kai, kavalerija ir orlaiviai daug 
nudėjo sukilėlių,, ir puolimas 
nepavyko. Žuvo apie 700 dru

zų. w
Francuzai pagaliau sdprato 

savo klaidingą politikų. Gen. 
Sarailis buvo atšauktas, o jo 
vietoj paskirtas gen. Gamaižaš. 
Druzų sukilimas kuriam laikui 
tapo nugniaužtas, ' bet labai 
brangia kaina'

Tai taip aprašoma mažytės 
druzų tautelės kova už nepri- 
klausomybę,.~K. A.
Bėgantys nuo policijos 

automobiliai užmušė 
i žmogų

Vienas iš dviejų automobilių, 
kurie bandė pabėgti nuo besi
vejančios vieškelių policijos, 
netoli Tornton užmušė Alexi 
Mięleuiz (sulig kitų žinių už-' 
muštasis yra Alex Mieliniz, 40 
m., iš Kalamazoo). Policistai 
tfetgi pasivijo automobilistus ir 
juos areštavo. Jie išpradžių bu
vo atsisakę net savo pavardes 
pasakyti, bet vėliau prisipaži
no. Ąbu automobilistąi x užda
ryti kalėj iman.

BANKINIS PATARNAVIMASk

TAUPYMO SĄSKAITOS, Rali būti atidarytos Bile 
biznio dienoje nito 9 ryto iki 2 po pietų. Subatoj 
nuo 9 ryto iki 8 vakare. 3% nuošimčiai išmokami 
du syk į metus.
INVESTMKNTAI pasiūlom i per musų Bonų ir Real 
Katate Paskolų departmentų jeina augštos rųšies in
dustriniai, . puhlic utilky, geležinkelių ir municipa
lini l>onai taipgi pirmi teisėti morgičiui ant įreng
tų Chicagos sųvasčių.
UŽSIENINIŲ KELIONIŲ BIURAS patarnatija čio
nai ir užsieny* ir suteikia patarimus apie visas svar
besnes keliones, pagelbsti jsigyti pasportus, vizas, 
ir t. t. be pžmokesčio. Parduodame laivakortes į vi
sas dalis pasaulio.

First Trust&f Savings Bank
Frank O. VVetmore, čermanas Melvin A. Traylor, Prezidentas

.Sąvastis fiėrininkų iš The First National Bank 
of Cbkago Į Suvienytų resursų $450,000,000

'Dearborn, Monroe ir Clark Street, Chicago
v ...........................■■■ ■■— II

45 Broadway, New York City110 So. Dearborn St., Chicago, III
- - ~ - . - - — --- -------- - i--------------------—7~. - ■-■■■

Nupiginta ten ir atgal kelione )

LIETUVĄ 
tik <203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

TAŽIAUGKITES saugumu\ ir 
patogumais laivų, kurius val

do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
dal&nia ekskursijomis, neprilyg
stamais parankumais bile laivo 
United States Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoikitža dabar ekskursijai 
ant

S.S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen

kuri išplauks iš New Yorko Lie
pos 7. Važiuosite kartu su sayo 
tautiečiais po asmeniška prie
žiūra p. Jono W. Luth. Vedėjo 
Lietuvių Skyriaus prie United 
State* Linijos

Del pilnu informacijų apie iš
plaukimus United States Linijos 
laivų—Leviathan, George Wash- 
ington, America, Republic, Pres- 
ident Roosevelt, President Hard- 
ing—klausk jūsų Agentų ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas

šis
Puikus 

Vandeniui 
. Puodas 

įtalpos pusė galio
no; turi ledinę Ju- 
pą, optic nušlifuoto

DUODAMAS 
prie kiekvienų dvie
ju kenu 
WENNERSTEN’S

Kad perstatyti Wennersten’s naujiems vartotojams mes suteik
sime — absoliučiai be jokio ekstra mokesčio — puikų pusę 
galiono įtalpos optik nušlifuoto stiklo vandeniui puodą prie 
kiekvienų dviejų kenų Wennersten’s. štai kur yra puiki do
vana. Šis yrą S'pecialis pasiūlymas tiktai aprubežiuotam laikui 
Užsisakykit tiktai du kenus MALTHOP ir gausite vandeniui 
puodą taipgi. .

TIKRAS APYNIŲ ir Salyklo Synipas
Tiktai švieži su pilnu skoniu apyniai yra vartojami j Wen- 
nersten’s. Absoliutiškai nėra artificihlio paskaninimo ir nerei
kia. Vienatinis prirengimas tos rųšies, kuris turi TIKRUS 
APYNIUS tame salyklo syrupe — gatavas dėl vartojimo.

Užsisakykit nuo savo vertelgos ŠIANDIEN!

wennersten’s
Bohemian Typo

Salykloir Apynių Sujungtais

KIMBAL
iai Pianai

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVĖS
1922-32 So. Halstęd Street 

4177-83 Archer Avenue

Rysimos ir Turkiškos Vanos 
fl2th STREET 
Z Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Loufs Avė.

CHICAGO, ILL.

Garsinkities “Naujienose”
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Serganti
VYRAI IR MOTERYS

Sekamomis ligomis:
Kraujo, Odos, Inkstų, Pūs
lės šlapinimosi kanalų, 
Chroniškų ir Visų Priva- 

tiškų Ligų.
Yra užkviečiami atsilankyti pas 

Dr. Hosk dėl pasitarimų dykai.
Kad tikrai ištyrus kiekvienos ligos 

priežastį, tam tikslui yra vartojama 
mokslinė laboratorija:

Kraujo analyza, egzamina- 
cija su pagelba mikrosko
po, egzaminavimas šlapu
mo, spaudimo kraujo, 
X-Ray, kraujo išmieravi- 
mas ir kiti reikalingi eg

zaminavimai.
Per trisdešimtį metų Dr. Ross spe

cializavosi gydyme socialių ligų. Per 
tą laiką jis tūkstančius yra išgydęs 
su savo gydymo sistema.

Galvos skaudė-
/ jimą, reumatiz-
i \ m#, širdies, skil-

iūl vl0> inkstu ligas
h’ totfj

ū J ' ‘4”^ chroniškų ligų
llf kurios paeina iš

kraujo ir ' nervų 
J suirimo.

Kiekvienas vy- 
ras arba moteris 
kurie turi spau- 

n dimą kraujo ar- 1 B. M. Ross, M. D ba užkre
čiamas lijęas, . tegul atsilanko pas 

i Dr. Ross su pilnu užsitikėjimu, kad 
čia gaus geriausj medikai i gydymą, 
Bus suteiktas tas pats gydymas ku
ris yra išgelbėjęs tuksiančius žmo- 

' nhf nuo suirimų proto, paralyžio, lo- 
i comotor-ataxia, beprotybės, knuo am
žino pabėgimo visam gyvenimui

Nusilpę Vyrai!
Kad būti stipriu, vikriu ir turėti 

daug “pep’, jus turit savo nusilpimo 
ligas išgydyti. Kad vėl tapti atjau- 

j nėjusiu ir prailginti savo gyvenimą, 
į atsilankykit dėl specialio gydymo, ku
ris stimuliuoja giles (glands) kuris 
suteikia syvus kraujui, kuris pagelb
sti atgaivinti vikrumą ir stiprumą. 

: Nieko nfera viršgamtiško apie 
Dr. Ross pasisekimą. Tai yra natū
rali pasekmė.

Trisdešimties Metų 
Praktikos

Atsilankykit pas jį, jis maloniai 
paaiškins jums visai dykai, kaip jus 
galit išsigydyti nuo vyriško nusilpnė
jimo. šitą pasekmingą gydymą 
Dr. Ross įgavo nuo užganėdintų pa
cientų, kurie rekomendavo jo gydymą 
savo draugams.

Kiekvienam atsilankiusiam yra su
teikiama teisingi patarimai be jokios 
atsakomybės. Atsilankykit šiandien. 
Rytoj gali būti jau pervėlu.

Yra du priėmimo kambariai ir de
šimtis privatinių gydymui kambarių, 
yra tinkamai prirengti dėl suteikimo 
sergantiems tikros pagelbos. Kiek
vienas vyras ir moteris gali turėti 
pilną užsitikėjimą į Dr. Ross gydy
mą, nes jis jau yra išgydęs tūkstan
čius kitų žmonių.

Dr. B. M. Ross
35 South Dearborn St.

kampas Monroe St., Crilly Building 
i Imkit eletatorių iki penkto augšto.
1 Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Dvidešimtis penkių metai tame 
pačiame name 

lllllllllllllllllllllllim

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą 
Skaityk Naujienas.
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replikos. Visą tai daroma Pareitą mėnesį

ŽINIOS
visi tie milionai bus išleisti tik 
tam, kad atlaikius keletą pa
maldų, nes apart pamaldų nie
ko svarbesnio tame “kongrese” 
ir nebus nuveikta.

Trokai užmušė
3 vaikus

tris

Lieiuvi!) Rateliuose
Užvakar trokai užmušė 

mažus vaikus. Lillian Bartik, 
9 m., 3049 W. 51 St., tapo už
mušta troko, kada ji su savo 
broliuku John, 6 m., ėjo sker
sai 51 gatvę. Jos broliukas li
ko sunkiai sužeistas. Troko šo
feris tapo areštuotas. Veronica • 
Swanson, 9 m., 3811 W. Divi- ' 
sion ’St., tapo troko užmušta h 
prie Grand ir Hamlin gatvių^ 
Plummer Havvkins, 7 m., 3819 
S. State St., taipjau tapo už
mušta troko. Jis nušoko nuo 
vieno automobilio ir pakliuvo 
po paskui važiavusio troko ra
tais. Šoferis 
nes nelaimė 
kaltės.

Be to nuo 
Stanlev Dalida

Kas girdėti Naujienų Lai 
vakorčiy Skyriuje?

įvyko <iel vaiko

žaizdų pasimirė 
i, 35 rii., 2852 
.lis liko sužeis

tas, kada saugodamasis gatve- 
kario pakliuvo po automobilio 
ratais.

Nepersenai išvažiavo Coldvil 
šeimyna į Lietuvą paviešėti ir 
pasisvečiuoti pas savo gimines 
ir pažystamus.

Birželio 5 dieną laivu Majes- 
tic poni Zuzana Sitavičienė ap
leidžia Jungtines Valstijas ir 
važiuoja į Lietuvą, kad pasigy
dyti Lietuvoj priprastose ap
linkybėse, o pasveikus 
atvažiuos i Chicagą.

Su p-ia Z. Sic ivičienė 
vo sykiu jos draugė M. 
skaitė, kuri žada greit sugryšti 
atgal į Ameriką.

Bridgeport

gal vėl

i š važia-

bei

Gimė taksikabe
Mrs. O. E. Anderson, 533

89 St., pasišaukė taksi kabą ir 
Įsakė greitai ją vežti į Chicago 
l^ing-In ligoninę. Bet kelionės 
nebaigus, prie 79 ir South Park 
Avė., taksikalie, ji pagimdė vai
ką. Bet nežiūrint nepaprastų 
gimdimo ' aplinkybių ir stokos 
medikalinės pagelbės, motina 
ir sūnūs yra sveiki.

Apsivedė, bet turi grįž 
ti mokyklon

Margaret Miller, 15 m. am
žiaus, apsivedė su Ilugh Martin 
pabėgę į kitą miestą. Kad ap- 
sivedimą padaryti tvirtesniu ir 
kad nebūtų jokių priekabių, jie 
paskui paėmė šliubų ir katalikų 
bažnyčioj. Be t visą lai jos ne
išgelbėjo nuo lankymo mokyk-

dinės mokyklos skyrius ir su
lig įstatymais turi mokyklą lan
kyti iki 16 m. amžiaus. Wm. 
L. Bodine, prižiūrėtojas versti
no mokyklų lankymo nuspren
dė, kad ji turi grįžti į mokyk
lą ir ją baigti, nors ji ir yra 
vedusi. Bet jaunavedė pasisam
dė advokatų ir kreipsis į teis
mų, kad išsigelbėti nuo mokyk
los lankymo.

Chicagos katalikai stropiai 
rengiasi prie eucharistinio kon
greso, kuris įvyks apie vidurį 
šio mėnesio Chicagoje. Munde* 
lein miestelis, kur bus vyriau
sios ceremonijok, yra pertaiso
mas, puošiamas. Bengiasi kote
liai ir biznieriai, nes kajp ap
skaitoma, to kongreso suruoši
mas kainuos apie* $50,000,(MM); 
vien “delegatai” praleisiu Chi
cagoje apie $15,000,000. Baž
nytinių mokyklų vaikai yra mo
kinami specialių giesmių, ku
rios prie mišių busią išpildomos 
kelių tūkstančių balsais. MiŠic^j 
busiančios laikomos laukuose ir 
Grand Park stadione. Mundelei- 
ne gi įrengta visokių “kalvaii- 
j,ųn keliai, didelis laukas mi- 
jįįoms ir stebuklingųjų vietų

ie betgi vęl 
pradėjo landyti po draugijas; 
bet jau labai atsargiai kalba 
apie blogus darbus Lietuvos 
valdžios ir siūlo priimti varde 
draugijos jau iškalno jų paga
mintą protesto rezoliuciją, o 
paskui pasiųsti saviškiams laik-» 
Paščiams (nes kiti tų Vrezoliu-1 
cijų” netalpina) ir Lietuvon. 
Ta visur siūlomoji rezoliucija 
yra betgi labai skysta.

į paskutinį Raudonos Rožės 
Pašr Kliubo susirinkimą jie 
taipjau buvo atsinešę savo re
zoliuciją ir prašė 
bet susirinkimas
apkalbėjimo siūlomąją rezoliu
ciją atmetė, nes panašios rezo
liucijos jokios svarbos ir reikš
mės neturi.

Po to neužilgo 
Kliubo raštininku, 
manęs užklausė, 
kad Baud. Kožės
socialistų. Aš nusistebėjau tai 
išgirdęs, nes žinau, kad tame 
kliube socialistų nėra. Bet jis 
man parodė “Vilnį”, kur prira
šyta visokių nesąmonių apie 
socialistus ir kad tas kliubas 
tikrai esąs socialistų. Matyt, 
bolševikai vien tik melu gyvena 
ir stveriasi visokių nesąmonių, 
kad tik socialistus apjuodinus.

— Tas Pats.

North Side
Didelis north sodiečių išvažiavi

mas.

ją priimti, 
po trumpo

Ateinantį sekmadienį north 
sidiečiai turės didelį išvažiavi
mą. Bengia jį Hųmboldt Parko 
Lietuvių Politiškas Kliubas, ku
ris yra pasižymėjęs savo nepa
prastai smagiais parengimais, 
šis ižvažiavimas , irgi ketina 
būti nepaprastai smagus ir di
delis. Taipjau jis bus labai 
gražioj vietoj Weeling, 111., 'prie 
prūdo (damb) No. 1.

Nėra abejonės, kad visi north 
sidiečiai norės ^dalyvauti tame 
išvažiavime. Todėl kliubiečiai 
dės visas pastangas kad palen
gvinti visiems nuvažiavimą. Vi
si su automobiliais ir' pėstieji 
prašomi yra susirinkti 9:30 vai. 

svetainėje,*
3310 Evergreen Avė. Iš ten visi 
kartu važiuos " išvažiavimam 
Tie gi, kurie negali atykti pa
skirtu laiku, gali važiuoti Mil- 
waukee gatvekariais iki jie pa
sibaigia, o iš ten busais iki Fo- 
rest Preserve Damb No. 1.

susitikau su
kuris tuoj

ar aš žinąs,
kliubas esąsh’yte p. Linkarto

Pranešimai Kraujo, odos, chroniškas DR. VAITUSH
OPTOME1 RISTAS

Susivienijimo draugijų
Kliubų Bridgeporte susirinkime 
laikytame gegužės 25 d. iš ko
misijos rengimo pikniko rapor
to pasirodė, kad piknikas gegu
žės 23 dieną neįvyko iš priežas
ties prasto oro, nes iš ryto buvo 
šalta, o paskui pasirodė lietus. 
Tokiu budu nebuvo galima nei 
laimėjimo dovanų daryti, ku
rios buvo skirtos tame piknike. , na Šerą, $25 vertės. Visų šėri- 

suslrinkime ninku pareiga pirkti serijas pa- 
surengti tiems, ir pardavinėti savo drau- 

‘ i turi stengtis, 
rugsėjo 18 d. kad išvažiavimas butų kuosek- 

mingiausiu.
j Išvažiavimas įvyks buvusiam 

dėl praeito černausko darže Lyons, III. Yra

Iš Liuosybės Namo B-vės vei
kimo.

Birželio 13 d. bendrovė ren
gia šaunų išvažiavimą su seri
jomis. Apart kitų puikių dova
nų bendrovė yra paskyrus vie-

Todėl minėtame
Susivienijimas nutarė : 
draugišką ir linksmą vakarą su gams, be to visi 
•iAio laimėjimu 
Lietuvių Auditorijoj.

šiuomi pranešu, kurie tikit*- j 
tus turite pirkę c* 
pikniko, nenumeskite, bet pasi- paimta platforma, kur prie ge- 
’aikykite, nes bus geri laimčji-'ros muzikos linksmai visi šoksi- 
mui ir įėjimui į svetainę j va- me, be to bus įvairių žaismių, 
karą, o kurie dar neturite ti- lenktynių ir tt.
kietų, tai malonėkite įsigyti iš J Board direktorių susirinkime, 
anksto. Tikietai yra pąrdavinė-> kuris atsibuvo geg. 26 d., pir- 
jami taipat po draugijas ir ko-‘alininkui paprašius, ^visi direk- 
miteto mgimt vakaM Komi- toriai atsi^AjWk^ atidavė pa
irtas pasižadėjo surengti kuo-’garbą mirusiam draugui D. Ku- 
puikiausį vakarą su gera muzi- Jikauskui, kuris buvo direkto

rium, ir rėmėju šios b-vės. At
likimui direktoriaus pareigų į 
D. Kulikausko vietą nutarta pa
šaukti K. Deveikis, kaipo pir- 

’ miltinis iš eilės alternatas. i 
Šerų pardavime ikišioi turbūt

—P. K. rašt.

Cicero
geraiNaujienų skaitytojai 

pamena ruoštąjį protesto mi- geriausiai sekasi drg. L. Bin- 
tingą prieš Lietuvos valdžią. Į kiui, kuris į trumpą laiką yra 
To protesto sumanytojai lindo pardavęs dauginus Šerų, negu 
kur tik galėdami — prie drau- visi direktoriai sudėjus į krūvą, 
gijų bei kliubų ir vis kvietė Labai negerai, kad pardavimas 
rengti bendrą protesto mitingą serų suverstas vien ant direk- 
ir išnešti didelį* protestą prieš torių galvų. Aš manau, kad 
tą “buožių valdžią,” o ji išsi-’šėrininkams, kufių rąndasi ne
gandus! tuojaus paleis iš kalėji- toli 500,* nebūtų sunku parduo- 
mo visus tavorščius. Protesto ti po vieną Šerą, ypač dabar, 
mitingas buvo sušauktas, šauk- kuomet b-vė yra gerame stovy- 
ta jame dideliu balsu, bet tie'je; tuomet butų nauda ne tik 
nedorėliai Lietuvos valdininkai (bendrovei, bet ir patiems šėri- 
nepanorėjo klausuti, nors įr til- ninkama, nes pagreitintų gavi- 
j)O laikraščiuose sieksninės re- mą dividendų. Daugelis šėri- 
zoliucijos. Niekurie laikraščiai ninku yra persikraystę į naują 
dar pridėjo pastabas, nuiodyda-1 gyvenimo vietas ir nepriduoda 
mi - protestuojančių klaidas, o savo naujų adresų; tai labai ne
vienas redaktorius pakuždėjo gerai. Liepos mėn. bus šąu- 
lezoliucijos rašytojams, kad kiamas pusmetinis šėi įninku 
jeigu jie nori polemizuoti, tai susirinkimas, taigi visi, kurie 
visų pirmiausia turi išmokti ra-' persikraustėt, malonėkit priduo- 
Syti. . t'ti savo naujus adresus sekreto-

- Aisą tai labai atsiliepė į jų riui: J. Stalioraitis, 1312 So. 
nervus ir niekurį laiką jie tylė- 48th Court, Cicero.
jo — o gal mokinosi rašyti. I —Bvęs Kofesp.

Tai bus labai smagus išvažia
vimas ir visi kviečiami 
dalyvauti. —P. K.

Town of Lake

jame

Ateinančią savaitę Davis Sq. 
parko svetainėse bus šie susi
rinkimai:

Sekmadieny, birž. 6 d. — Gar
sus Vardas dr-jos; bankietas 
liet, moterų katalikių dr-jos.

Pirmadieny ir antradieny, 
7 v. v., nemokama vakarinė 
pilietybės mokykla.

-Klaipėdos krašto atstovu 
. prakalbos

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

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

Birž. 8 d. (utarninke) North 
Sidej t— Šv. Mikolo parapijos 
svetainėje, 1850 Wabansia Avė.

Visur prakalbos prasidės 8 
vai. vakaro.

Beethoveno Konserva
torijos mokinių 

koncertai
Beethoveno Konservatorijos 

užbaigimas mokslo metų ir mo
kinių koncertai buvo šiose vie
tose: /

Seredos vakare, Cicero Sky
riaus mokiniai Liberty svetai
nėje, sėkmingai išpildė įvairią 
trisdešimties numerių progra
mą.

Ketverge, Lietuvių Audito
rium i’odėsi pradiniai mokiniai.

Penktadieny vakarę (šiandie) 
programe dalyvaus aukštesnių
jų kursų pianistai, smuikinin
kai ir dainininkai. Šiais metais 
mokytojų 
liudijimus 
teorijos 
kavinio
į Lietuvių Auditorium laukia
ma gausios publikos. -r-D.

skyrių baigs ir 
iš piąno ir 

gaus du,. ' o smui- 
vienas. Penktadieny

North Side. — A. L. T. Sanda
ros 23-Čios kuopus nepaprastas su
sirinkimas įvyks penktadieny, bir
želio 4 d., 7 vai. vakare, p. K. Bu- < 
gio kambariuose, 1614 N. Winches- 
ter Avė., arti North Avė. Gerb. 
sandariečiai malonėkite visi kaip 
vienas būti; turime svarbių reika
lų, k. t. Centro Valdybos balsavi
mas.

K. J. Semaška, kp. sekr.

Roselnnd. — a. žvaigždės L. P. 
P. Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj, birželio 4 d., >7:30 

•vai. vakare, K. Strumilų svet. Visi 
nariai dalyvaukit susirinkime.

J. Kirkus, sekr. j

Lietuvių laisvės Kliubas laikys 
savo priešpusmetinį susirinkimų 
šeštadieny, biržėlio 5 d.. 8 vai. va- ( 
kare, Lietuvių Auditorium svotai-1 
nėj, 3133 S. Halsted St. Gerbiami 
draugai malonėkite visi laiku pri
būti į susirinkimų, nes turim daug 
svarbių reikalų dėl apturimo. .

K. J. Demereckis, rašt. !

SLA 226 kp. susirinkimas įvyks 
nejl., birželio 6 d., 9:30 vai. iš ry
to, VVlcker Park Hali, 2040 Nortl) 
Avė. Kuopos nariai malonėkit įsi- 
domėt sau vietų ir numerį ir va
landas susirinkįmo. Taipgi bukit 
visi susirinkime ii* užsimokėkit sa
vo mėnesines duokles.

A. Martišius,-sekr.

SLA 109 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks penktadieny, birže
lio 4 d., MeldaŽlo svetainėj, 2242 
W. 23rd PI., lygiai 7:3U vai. vaka
ro. Visi nariai kviečiami atsilanky
ti. —Valdybų,

Didelis north'' sidiečių išvažiavi
mas, rengiamas Hųmboldt Parko! 
Liet, Pol. Kliubo bus nedėlioj, birž. i 
6 d., i Weeling, III., prie prūdo; 
(damb) No. 1'. Visi automobilistai 
ir peštieji renkasi 9:30 v. ryto į 
Linkarto svet., 3310 Evergreen Avc. 
ir važiuoja kartu. Kam neparanku 
ar kas pavėluotų — važiuokite Mil-į 
waukee Avė. gatvekariais iki galo 
linijos, paskui busais į išvažiavimo 
vietų — I'oręst Preserve No. 1. Vi-Į 
si kviečiami dalyvauti šiame ne
paprastai smagiame išvažiavime.

Komitetas.

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki''4:30 ir nuo 7 iki 1C. Neda
lioj nuo 2:80^iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 0464

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių jtempimą, kuris 

esti prietastimi, galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati- 
taiųp trumparegystę ir toliregystę, 
Ptirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas £u elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau
tiškas Kliubas laikys mėnesinį su-! 
sirinkimą nedalioj, 6 d. birželio, 1 
vai. po pietų, Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Haląted St. Visi nariai ma
lonėkite laiku susirinkti, nes ran
dasi <(aug svarbių dalykų aptarti.

S. Kunevičia, rašt.

KAZIMIERAS GREGAMS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 2 dieną, 6:00 valandą 
vakare, 1926 m., sulaukęs 87 
metų amžiaus; gimęs Kauno 
rėdyboj, Tauragės apskričio, 
Kvėdarnos parapijoj, Biušių 
kaimo, paliko dideliame nuliū
dime seserį Petronėlę ir švoge- 
rj Leoną VVaitkevičių, brolį An
tanų, Lietuvoj tėvus ir 2 sese
ris: Marijoną ir Elzbietą. Kū
nas pašarvotas, randasi Epdei- 
kio koplyčioj, 46115 So. Ilermit- 
age Avenue. \

Laidotuvės įvyks .Subatoj, 
Birželio 5-tų dieną, 2:00 valan
dą po pietą iš Eudeikio koply
čios j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Kazimiero Gregd- 
lo giminės, draugai ir pažįsta
mi esate "nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Sesuo, švogeris ir Brolis
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pi eitom galima valgyti kiečiausių mai
stą. Garatituoic-me visą savo darbą, ir 

| žemas musų kainas. Sergėkite savo 
I dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West, 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — Šlifuoti stiklai 

ant vietos. •

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

prieš* 
nirže-;

Liet. Mot. Dr-jos Apšvieta 
metinis susirinkimas įvyks 
lio 6d., 1 vai. po pietų, Mark AVhitcj 
Sqoare parko knygyne, prie llalstpd 
ir 30-tos gat. Visos narės malonė-j 
kit atsilankyti ir užsimokėti 
kalingas mokestis. —Sekr.

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatves 
Telefonas Canal 0523

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

rei-1

pus- 
pėt- 

A. Bagdono 
Pradžia 

nariai kvie-

Darbininkų Liet. SąjunROH 
matinis susirinkimas atsibus 
nyčioj, birželio 4 d., 
svet., 1750 S. Union Avė. 
7.30 vai. vakaro. Visi 
Čiami atsilankyti, nes yra daug da 
lykų aptarti dėl draugijos labo.

A. Gurskis, rast.

JONAS BRAUNAS
Mirė Birželio 2 d., 1926 m., 

3:31) vai. ryte, 50 metų am
žiaus. Kilo iš Kauno rėd., Ra
seinių apskr., Vadžgiriu parap., 
Kniečių kaimo. Išgyveno Ame
rikoj 25 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnūs: Antaną, Joną ir Petrą, 
martę Nancy, žentas Viktoras 
Kraus, duktę Petronėlę ir tris 
seseris, dvi Amerikoje, o vieną 
Lietuvoj.

Kūnas pašarvotas, randasi 
3156. So. Canal St. Laidotuvės 
įvyks Subatoj, Birželio 5, 1926, 
iš namų 8 vai. ryte bus atly
dėtas į šv. Jurgio bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą.

Po pamaldų bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus išpažįstamus dalyvau
ti šiose pamaldose.

Nuliūdę liekame,
Simai, Martė, žentas, 
Duktė ir Seserys

Laidotuvėms patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

patar- • 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų ifidirby- 
stės.

• OFISAS: 
668 W. 18th St. 
TelA Canal 6174 

SKYRIUS:
8238 S. Halsted St.

------ Tel. Blvd. 4063---  -- --- ------- *
.......  ...... ........p.........  ■■■' '■* 

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.

Mėnesinių Išmokamų 
Kontraktų Reikia 

Bile Kokioje Sumoje
Musų kainos yrą 5% iki 15% pi- 
gesnčs nW Kitur Chicagoje. At- 
sineškit abstraktus ir kontraktus 
gatavai dėl užbaigimo deal. Atda
rą kas vakaras.

National Property Co.
11 So. La Šalie Street 

501 Roanoke Bldg^ Central 4757

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd SL, Chicago 
Phone Canal 2591

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

, I. J. ZOLP
Graboritu ir Pagrabų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St., Chicago

•Tel. Brunsvvick 9398

KAROLIS
NORKAITIS '

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

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

'Snir'smvcifi
A VAMP1SH MIS*. PtAYFUL MUOGL

[ČCQO KAORMIM' dUbCtTI

■ ‘ s

SlAKCfc

Sis musų prieteiis dirba iš 
širdies ir neša naujus skaityto
jus xNauj ienoms kasdieną.
' Darykit tai ir Jus

Štai kiek kuponų gausit irt 
kiekvieną atneštą ar atsiustu 
paštu naują skaitytoją:
Už metus „..... 150 kuponą
Už pusę metų ....... 75 kuponus
Už tris mėnesius.... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

G E R B. Naujienų skai
tytoj OS ir skaitytojai 

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

Il ----- ------ --------- ---



NAUJIENOS, Chicago, III

NAMAI-ŽEMEPARDAVIMUIPRANEŠIMAI ĮVAIRUS skelbimai
VYRŲ

NAMAI-ZEME TIKRI BARGENAI

AUTOMOBILIAI
APSI VEDIMAI vietoj ant

REIKIA DARBININKŲ ANTRAS BARGENAS

Prospect 2102MOTERŲ

ISRENDAVOJIMUI

TEMYK1TE

RAKANDAI

VYRŲ

MORTGECIAI-PASKOLOS
PARDAVIMUI

Patyrimas nereikalingas

Ran

{VAIRUS SKELBIMAI Mes dar iki Šiol

kito

KANKAKEE UPĖ

MOKYKLOS
arba

mo-

ir smoke

LIETUVIAI VYRAI

3«/2 AKRAI TIK $1575

m u

kam 
beis

parda
8 W

Auto Sales
Halsted Street

Turi būt parduotas šią savaitę 
Paimsit jį už'geriausį pasiūlymą

Metai 
6754

DU lotai išsimaino ant automobi 
liaus. 1715 So. Jefferson St.

18 moterų prie apvaly 
darbas naktinis, 3 va

PARDAVIMUI
ko kur buvo verčlos $5,00i 
atiduosiu 
mo liga.

Mes mokėsime 
gerą algą, jei jus 
darbui.

REIKALINGAS bučeris Subrttoms. 
Chicago Meat Market, 1845 W. 47th 
Street. •

REIJOA patyrusių langų 
vėją. Nuolat darbas, gera 
kestis.

NAUJAS garažus pardavimui ar 
bu rendavoiimui. A. KARN, 

2226—30 So. Leavitt St.

Illinois Plumbing Works 
514 N. La Šalie St.

Rozenski-Lemont & Co
6312 So. Wėstem Avė.

Tel. Lafayette 8705—8706

NEPRALEISKITE PROGOS

v5 gyve- 
Marąuette 

ainysiu ant medinio namo

Turi vietos dėl keletu atsa
kančių vyrų, kurie gali atlikti 
savu darbą. \'

REIKIA gero ir blaivaus vyro, ne
variusio, nelabai aeno, darbae pirty. 
Mėnesinė mokestis, valgia ir kamba
rys. Atsišaukit tuojau: 4501 South 
Paulina Street.

BARGENAS. Parduosiu drba mai
nysiu naują murini namą, 2-5, Mai
nysiu j mažesnį namą arba lotą. Na
mas randasi i M* bloko nuo Marąuette 
Parko. Atsišaukite 

KAZ. š/

GERAI SUORGANIZUOTA IR 
ATSAKANTI FIRMA

DKUKATESEN, saldainių, ciga
rų, ice ereamo, groserio krautuvė; 
geroje vietoje nebran-d kaina.

4465 S. Well8 St.

cream parlo- 
cig&rėhi ir 

“ 49 Ct.,

PARSIDUODA geriausi farma 
Wisconsin valstijoj, 120 akrų že
mės, registruoti gyvuliai. Mainysiu 
ant 2—3—4 pagyvenimų namo. No
rinti farnios, kreipkitės tuojau, nes 
retai toki farma pasitaiko parda
vimui' arba mainymui 
Marąuette Rd. Tel. Prospect 8678

KEIKIA siuvėjo, patyrusio prie 
seno ir naujo darbo. G Enzbigelis, 
5749 W. Augusta St. Tel. Masfield 
2949.

PARSIDUODA kampas 
tinkama dėl ROAD HOUSE 
su 10 akrų žemės ir 6 kam
barių medinis namas j PA
LOS PARK, galima pirkti 
žemės ir mažiau. Puiki ir 
gera vieta, visiems gerai ži
noma, ant dvigubo vieškelio 
(State Highway) priešais 
Forest Preserve. Didžiau
sias suvažiavimas žmonių 
prie tos vietos, Taipogi tin
kamas kampas dėl gasolino 
ir “sandwich” stoties. Ne
praleiskite šitos progos, ku
rie interesuojatės, neatbūti
nai pamatykite, retai pasi
taiko tokių progų. Del pla
tesnių informacijų kreipki
tės prie:

VYRŲ ir moterų j dirbtuves, res- 
taurantus, hotelius. Darbas dienomif 
ir naktimis. GRAHAM’S AGENCY 
833 Mihvaukee Avė.

Kaina tiktai 
Nau- 

įsig.vti

REIKALINGAS vyras dirbti ant 
farinos arti Chicagos. 1900 /S. Union 
Avė., pirmas augštas.

PARSIDUODA ice 
ris, kendžių, cigarų 
notion krautuvė. 1437 S 

CICERO, ILL.

GERIAUSIA^ proga tiems, kurie 
nori jgyti gražų namą, nes turiu 
parduoti arba išmainyti ant biznio 
gi*osernės arba bučernės, ar kito ma
žo biznio. Namas randasi t

5625 So. California AVe. i 
Tel. Hemlock 1176

jums kibai 
tiksite tam

PARDAVIMUI arba mainymui 
bučernė ir grosernė ant namo ar
ba namo su bizniu. Duosiu ir mor- 
gičlų. Box 768, 1739 S. Halstcd St.

s vyrams a
Rockwell St

PAILSI DUODA pigiai šiaučiaus 
įrankiai ir mašihos., Galima matyti 
4 vai. po piet. 2012 String St.

PARSIDUODA 2 augščių mūrinis 
namas po 5 kambarius. Garadžius 2 
karams. Atsišaukite po 5 vakare, ne- 
dėldieniais iš ryto.

41B0 W. 21st Place

PARDAVIMUI mūrinė Cot- 
tage ruindai įrengimai moder
niškas 6 karų' mūrinis gara
džius. Didelis bargenas. Rendos 
neša $88.00 į mėnesį.

3281 So. Lowe Avė.

MAINAU 5 pragyvenimų 
muro namą ir šalyje lotas ant 
bunga!ow arba ant akerio ar 
kelių žemės. 1 lubos prieky, 

1520 50 Ct., Cicero, III.

6—6 kambarių 
—-- • • al
elis, plieno 
plumbingsa ___
gera trnnsportaciją, taipgi 6 kam 
barių, naujos mados bungalow, ap- 
Šildomas, parduosiu už bargeną 
Namie nedėlioj.

SAVININKAS 
5626 S. Loomis St*

Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubo 
pusmetinis susirinkimas įvyks šeš
tadieny, birželio 5 <1., 8 vul. vakare, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Visi kliubiečial esate kviečiami 
atsilankyti, nes bus svarstomi svar
bus kliubo reikalai.

A. J, Lazdauskas, sekr.

NAUJIENAS, 
1739 S. ILalsted St 

Box 769 
CHICAGO, ILL.

■ PARDAVIMUI malevos biznis, se
ny įstaiga, su namu, dėl užbaigimo 
reikalų. Didelis bargenas, 1648 W. 
1« Si.

PARDAVIMUI per savininką 4 
fintų mūrinis namas, po 6 kamba
rius kožnas, $17,000, cash $55(M), iš
mokėjimais, ant 2 lotų, pečium Šil
domas aržuolo trimingai, cementi
nis skiepas.

FRANK NEIDHART
5607 So. <Morgan St., 2nd floor •

TURIU parduoti rezidencijų 
Northwest side, gani Šildoma, 
rinis garažas, 2155 Cayton Avė

nesinaudojome 
bet musų biznis 
kad mums reikia 
bininkų AUGATO6

PARSIDUODA bučernė ir gro 
sernė. Geras biznis. 562 W. 18 St

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.

REIKALINGAS draiveris, turi tu
rėti laisnį ir mokėti dąrbą, vojdyti 
troką. 3308 So. Emergld Avė.

VIENAS 4 kambarių naujas ir 
moderniškas mūrinis bungalovv, bus 
parduotas šią savaitę už geriausį 
pasiulyma.

7204 S. Rockwe!l St.

ANTRI MORGICIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3604 Sonth Kedne Ava^ 

Lafayette 6788

Room 21 <
62 W. Washington St

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
Spausdinam įvairius spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

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

REIKIA moterų darbui j res tau 
rantą. 701 \V. 2Lst PI.

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie namų darbo. Atsišaukit 3210 
So. Halsted St., Box 53.

savininką zt yq
712?* So. Rockwejl St.

2-ros lubos

PUIKUS 2 flatų medinis namas 
4—4 kambarių, kaina $6250, gera 
me stovyje, 4617 Union Avė. Savi
ninkas ant 1 augšto. Yards 5468.

NAMŲ STATYTOJAS
TURI parduoti pigiai dėl sukėlimo 
pinigų, 4 apt. po 5 kambarius, prie 
parko, moderniškas. Paimsiu gerus 
lotus kaipo dalį įmokčjimo.

JACK ROBINOVITZ, 
A 3436/W. 67 St. 
flMt Republie 5380.

PARSIDUODA labai pigiai gera 
smuiką, copy of Steiner. Matyti nuo 
6—8 vakare. 5806 So. Peoria St.

PARDUODU 2 aukštų mūrinį na 
mą Bridtfcporto apielinkčj; mainy 
siu į bučernę, ^grosernę arba 
kį kokį biznį.

Kreipkitės:
2418 W. Marąuette Rd, 

Tel. Prospect 8678

ATIDUOSIU už $100 cash aiba iš
mokėjimais mano $700 grojiką pia
ną, su benčiumi ir 120 rolių, šis pia
nas labai gerai groja. Turit pama
tyt kad įvertinus. MR. KUB1NSKI 
2392 W. Madlsdn St., 1 fl.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo
da grosernė, senai išdirbta per daug 
metų. Parduosiu už pusę kainos. 

4617 So. Honore St.

REIKALINGAS darbininkas res- 
taurante, minkštų gėrimų įstaigai Ir 
prie Kotelio. Teisingam žmogui ge
ras atlyginimas. Atsišaukite laišku 
arba telefonu.

PULMAN HOTEL 
804 W. 9th Street 

Michigan City, Ind. 
Tel. 411 Geo. Bendik, Savin.

Tik parašykit savo vardą 
adresą ant sklypo popiero 
atsiųskite į PARDAVIMUI 2 augštų 

mas, su murinę cottage iš 
pakulio, $1000 cash, kitus 
mokėjimais su renda.

959 W. 35 PI.

REDLIN — HERMAN
Namų Statytojai

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

Tol. Briinswick 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.

WURL1TZER Grojiklis Pianas 
Storame, ' S125. American Piano Sale 
Co., 2716 W. 22nd St. t

kaina $7,300, cash $1,500.
Maywood.
ŠVELNIS IR MANKUS

1443 N. Paulina St.
Tel. Armitage 6411.

REIKALINGAS antrarankis ple- 
korius, darbas pastovus. 738 W. 
31 St.

viešus, apšildoma 
be vaikų

Savininką galima 
ai. vakaie. 
1 fl.

upgann romius, 
taip p ak i k), 
ekstra dar- 
RŲŠIES.

PARSIDUODA 5 kambarių bun 
galow. Elektra, guzas 
bouse. 40x133 pėdų lotas. 5608 & 
Mangle Avė.

babar Laikas Statyt 
Namus

PARDAVIMUI mūrinis namas 4 
flatų po 4 kambarius; yra vanos, 
elektra, garu šildomas. Arba mainy
siu į mažesnį namą, bungalow 
| biznį. Randasi

6403 So. Campbell Avė.
Tel. Prospect 5882 

J. IVONAITIS

REIKALINGAS stogelis kriunčius 
kaipo partnerys arba darbininkas, 
gera ir pelninga vieta. 3008 W 
Persljing Rd. Lafayette 2119.

d. Pullman 14X3
JOHN TENINGA

Nannj Statytojas ir Generalis 
Kontraktorius

32 West lllth Place
Chicago, III.

APLEIDŽIU miestą, turiu par
duoti 5 kambarių rakandus labai 
pigiai: mohair parloro setas, 2 
miegruimio setai, valgymo kamba
rio setas, kaurai, liampos. Parduo
siu dalimis. Veikit greit. 1611 W. 
55th St., 1 fl. netoli Ashland Avė.

West Side. — Dr-s(ės D. L. K. 
Keistučio pusmetinis susirnkimas 
atsibus nedėlioj, birželio 6 d., I v. 
po pietų, M. Meldažio svet. Draugai 
ir drauges malonėkit atsilankyti. 
Turim daug reikalų. —Valdyba. ‘

PARDUODU ice cream parlor, 
arti prie teatro, pigiai, 3528 South 
Halsted St.

’ EXTRA
Pardavimui* 5 kambarių medinė 

Cottage, arba rendon. Yra gasas, 
elektra, maudynė, pečium šildoma, 
skiepas, frontas 50 pėdų. Namas me
džiais apaugęs. Parduosiu greit, nes 
einu j biznj. Savininkas

7331 So. Oakley Avė.

PIRKIT PLUMB1NGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

M*** i>ardu'<<htr..e visiems oImIIo 
kainomis 

Plumbing Supply Co., 
1637 We.it DiVision 

' netoli Marshfield

PARDAVIMUI saldainių ir gro
serio krautuvė, 4601 S. Ilermitage 
Are. IŠ užpakalio.

Pasirinkimui dideli lotai, pigios 
kainos, lengvais išmokėjimais, šalę 
yra gerai įrengtas kliubas. Musų pa
siūlymą nieks negali viršyti. IllianA 
Heights Land Co., 1504 Strauss Bldg. 
VVabash 6736-6737.

ei. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. U 
laikom nialevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3119 So. Halsted St.

J. S. RAMANČlONiS, Prez

ANT pardavimo 4 kambarių mu 
rinis namas, randasi arti 2-jų gat 
vekarių. Kaina $4,000, įmokėti — 
$2,000. Del tolimesnių informaci 
jų kreipkitės.

Howard E. Walter & Co. 
3124 W. 63 St.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė, sena apgyventa vieta, visokių tau
tų. Biznis eina gerai, daromu ligi 
šimto kasdien. Priežastis — važiuo
ju į Lietuvą.

1967 Canalport Avė.
Roosevelt 4395 /

PARDAVIMUI groserne ir 
vaisių krautuvė visai nebran
giai, pigi renda. Turiu parduoti, 
nea negaliu pats prižiūrėti. At
dara nedėlioj. r

3616 So. Halsted St.

FABMOS Michigan, Wiseonsin ir 
Indiana valstijose pardavimui arba 
mainymui į Chicagos įrengtas sa
vastis. Visos fanuos vra su gyvu
liais ir padargais. Johh Gibbons 
& Bros., 11415 Michigan Avė. Tel. 
Pullman 0500. Klausk Paul Sesnaus-

REIKALINGAS jaunas bučeris, 
mokantis savo darbą ir kalbantis 
keliomis kalbomis. 3550 S. Wallace 
Street.

tik $7500, mai-

Cash 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 Šalie Street 

501 Roanoke Bldg., Central 4757

1 ARENDAVOJ1MUI 1-as kamba- 
i is, didelis, šviesus, apšildomas, prie 
mažos šeimynos be vaikų, vienam ar 
dviem vaikinams 
matyti nuo 4:30 iki 9 

3139 W. 40th St

RENDON 6 kambarių fialas 
karštu vandeniu apšildomas, kam
bariai įtaisyti pagal vėliausios ma
dos.' Galima pasirendavoti advoka
tui. Fialas randasi

1116 ARCHER AVE.
'Tel. LiiTnvette 7674

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė..
CHICAGO

pašaukti mus, mes 
nuodugniau išaiškin-

SAVIN1NKAS parduoda 2 flatų 
namą, muro namą, 5 ir 5 kamba
rių, karštu vandeniu šildomas, ar
ti vienuolyno; parduosiu pigiai.

Kreipkitės: . ,
2462 Blue Island Avė. 
Phone Cnnal 7473.

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
upielinkčj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir, geriausia stogų den
gimo jstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Pliene I.awndalc 0114.

1' A R E N D A V OJ1M UI ka mbaris 
So. Faiifield Avė., 2nd fl front

geną.
7140 S. Maplevvood Avė

Priverstas parduoti 2 tiatų 
naują namą, vėliausios mados, šty- 
mu šildomas, 6-6 ruimų, prie Mar- 
ųuette Parko, 6522 So. Francisco Av. 
Savininkas Ist floor.

rosernė pilna sta- 
dabar 

ilgiai. Priežastis pardavi- 
ra didelis ice baksis, tai 

galima atidaryti bučernę. Lietuvių ir 
rusų kolonija.

1859 N. Wabansia Avė.

PARSIDUODA 2 aukštų mūrinis 
namas, 2 po 6 kamb., 2 po 4 kam
barius, mūrinis garažas 2 maši
nom. Viskas gerai įrengta;' cemen
tuotas beismentas, arti Sv. Jurgio 
bažnyčios,

3227 S. Auburn Avė.

PARDAVIMUI farma 98 akrų, 
randasi 65 mylios nuo Chicagos, 
vakarų pusėje. Farma su geriausiais 
įrengimais, namais ir sekamu skai
čiumi gyvulių: 1.4 karvių, 4 ark
liai ir kitų gyvulių 
$17,000, mortgečiaus $7000 
dokitės proga, kurie norite 
gerą f urmą/

ANTANAS PETRULIS, 
1630 N. Robey St. 

Tel. Armitage 3400

PARSIDUODA buCerne ir gro 
sernė, visą arba pusiau. Biznis ei 
na gerai. 3935 S. CaHfcrnia Avė.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Pelikate- 

V ssen, Restauran- 
tų’ Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

tf^^^specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So Stat< St.

l^SS 81 kuopos mėnesinis susirin 
kimas įvyks šeštadieny, birželio i 
dieną, nu t 8 Vai. vakaro, Ripkevi 
čiaus bute, 1517 N. Irving A\>. Na 
riai prašomi laiku susirinkti.

J. Lapaitis, rašt.

VYRAI, BARBERYSTĖ 
APSIMOKA

Mes mokiname dienomis ir va
karais ir jus galite uždirbti kol 
mokinatės. Musų išmokinimas pri
rengs jums darbą arba patys ga
lėsite eiti į biznj. Atsišaukit arba 
raškykit

International Barber Collcge
672 and 651 W. Madison Št.

CHICAGO, ILL. .

__ NAMAI-2EME_ _
~lkn:AI ĮJOTAI!

Del rezidencijų ir biznių. Di
džiausias pasirinkimas. Viena Ii 
puikiausių vietų prie Chicagos. Prie 
centro didelių dirbtuvių, kuriose 
dirba apie 250,000 žmonių. Kainos 
{ilgios ir visai maži jmokėjlmai 
)abar 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 j Naujienas, 1739 South 
Halsted St. Box 76<l.

PARSIDUODA 4 kambarių me
dinė cottuge. Elektra, amudynė. 
Kaina $3109. 43141 So. Talman Avė.I ----- --

•PARSIDUODA 6 apartmentų na
mas po 5 kambarius. Prekė $34,000, 
apie $10,000 cash. 7721—23 Peoria 
Street.

TAMSTAS sutaupinsit $1500, jei; 
gu pirksit tiktai pradedamą statyti 
namą, kuris randasi gražiausioj vie
toj, prie Marąuette Parke. Sis na
mas bus padarytas 
flatu po kambarius 
kant po 6 
ną puikų 
Čiuose), 2 
boileriai, 2 
bus įrengta 
Vienas flatas

Milda
3121 So.

Tel. Boulėvard 1685
Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

PARDAVIMUI restaurantas prie 
Ashland ir 47 St. Savininkus aplei
džia biznį. Biznis geras. Gera pro-1 
ga vedusiai porai. Naujienos, 1739 
S. Halsted St. Box 771.

2 LOTAI 60y 125 karnas aid 
58-tos ir Karlow Avė. Yra mažai 
namukas, išrenduotas už $13 mėne
siui. Kaina $1350. Del šių bargenų 
pasiskubinkite. Matykite

JOHN PAKALNIS, 
Generalis kontfaktorius 

3120 W. 53rd PI.
Phone Hemlock 0367

Pardavimui SMa akrų žemės, gera 
žemė juodžemis, randasi prie Bur
lington geležinkelio, 1 valanda va
žiavimo iš vidurmiesčio, kaina tiktai 
$1575. Išmokėjimais $300 cash ir po 
$15 j mėnesį. Telefonuokit, rašykit 
arba atsišaukit.

P. O. MILLER
12 N. Long Avenue 
Phone Austin 1810

EKSTRA PRANEŠIMAS 
VISIEMS

P. I). ANDREKUS iŠ Pentwnter, 
Midi., bus Chicago su automobiliu 
June 4—5—0. Kurie manote pirk
ti ūkę ar norite mainyti, galėsite 
važiuoti sykiu. Aš turiu visokių 
ūkių, kokių kas tik myli apie 
Pentwater Hari, Scoltville, Luding- 
ton, Grand Rapids, 100 akrų, geri 
budinkai, gyvuliai, padargai ir 
miškas, upė teka, $5500. 120 akrų, 
geri budinkai, geni žemė, gyvuliai, 
padargai, $6500. 119 akrų, gera že
mė, geri budinkai, $3800. 40 akrų, 
geras molis ii' juodžemė, geri bu
dinkai. Gyvuliai, padargai, užsėti 
laukai, $4500. 80 akrų, arti mies
to, gera žemė, vidutiniai budinkai, 
$2200. Visos parsiduoda ant išmo
kėjimų. Tik pamatykite mane ir 
sučėdvsite nuo $2000 ir daugiau.

ANDREKUS
4531 Sb. Mozart St.

CHICAGO, ILL.

Norėdami daugiau žinoti apie Šj 
namą matykite John Pakalnį, gc- 
neralį kontraktorių

3120 W. 53rd PI.
Phone Hemlock 0367

PASARGA. — Taipgi turiu ir 
daugiau namų. Norėdami statyti 
namų, -matykite mane. Gausit tei
singą išrokavimą ir patarimą.

JOHN PAKALNIS

Jei norit sutaupyti pinigų 
atsilanlc y Įeit pas 

WEST ACTO SVRECKERS 
1220 So. Ashland Avė. Roosevelt 2794

Vartotų karų dalys visokių i&lil’- 
bysčių. Tajerai, tūbai, ladiatoriai, 
baterijos ir t. t. Karai parduodami, 
perkami, mainomi.

150 — NAMŲ/ — 150
Dabar budavojamų: 4, 5 ir f 

kambarių, medines arba murinės 
KAINOS $3600 iki $6200

Pirmas įmokėjimas tiktai $100, ki
tus kaip rendą. šis namų olselio 
pasiūlymas yra dėl jūsų pasirinki
mo. Galit įsigyti vieną tų puikių 
namų tiesiai nuo savininko, tiktai 
su biskiu įmokčjimo, kitus .leng
vais mėnesiniais išmokėjimais. At
sišaukit šiandien.

SAW1AK & CO.
7181 W. Grand Avė.

6407 Irving Park blvd.
6537 Irving Park blvd.

REIKIA virčio dėl lietuviškų vą|. 
gių virimo. 4915 W. 14 St. Cicero, 
Illinois.

Aš pastatysiu dėl lamstų 2 fialų 
mūrinį namą, 5—5 kambarių, 3 
bedruimiai, kildinąs ir frontine ant 
mano loto, parankioj vietoj Brigh- 
ton Parke, ant 46 gatvės prie Wesl- 
ern Avė. Padarysiu sekančiai: bun- 
galow stogas, stiklais uždaryti por- 
čiai, aržuolo Irimas frontine, kiti 
kambariai yellow pine. Aržuolo ir 
klevo florai, tailų florai toiletuose 
ir frontiniam porČiuje. įdirbtos 
prosinimui lentos, kitčino šėpas, 
tivocl i jjii t ii- jientrių
Geriausias Apeon sinkas, beisino- 
nas, plovimui drabužiam sinkas ir 
karšto vandens boileriai beismon- 
te. Candle elektros fikčeriai. Vis
kas įrengta sulig vėlinusios mados, 
už $9800, cash daug nereikia. At
važiuokite arba pašaukite

JOHN PAKALNIS, 
Generalis kontraktorius 

3120 \V. 53rd PI.
Phone Hemlock 0367

Parodysiu papašių namų kaipo 
sempelių. šis namas yra pradeda
mas statyti.

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.

REIKIA patyrusių 
lene torch eutters, 
karpų jardq.

Kreipkitės:
Peoples tron and 

Wentworlh 
5835 Loomis St

PAJ IEŠKAU apsivedimui mergi
nos arba našlės ne senesnės 45 me
tų. Aš .esu vaikinas 39 metų, norė
čiau susipažinti su mylinčia poroj 
gyventi. Meldžiu atsišaukti laišku. 
1 latesnių žinių suteiksiu per laišką.

J. O. BLINS
4572 Gross Avo., Chicago, 1’1.

PARDAVIMUI per savininką, 
agentai nepageidaujami, pirmos kle
jos 2 augštų mūrinis namas, krau
tuvė su flatu ir flatas viršuj, ar- 
žuolo trimingai, aliejum šildomas, 
$5000 cash, kitus mėnesiniais išmo
kėjimais.

586 W. 31 St.

t ROCKb’ORD, Illinois, Pardavimui 
naujas moderniškas, bungalow, stu- 
cco, 5 kambarių, vnna, landrč, fur- 
nas, vietos dėl 2 kambarių viršuj, 
didelis lotas, prie Pond St., išmo
kėjimais. N. D. Taylor, Realtor, 
410 Mead Bldg., M. 2104, Res. M. 
6312.

S t u d e b a k e r automobi* 
Z^^^MĮliai yra vieni iš tvirčiausių 
MflflHlir kainos prieinamos, nes 

kompanija pati viską ga- 
mina, lokiu budu Stude- 

baker ir yra uŽvadintas “one profit 
car”. Niekas kito pelno negauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus, transmission, diffe- 
rencial-ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalį iš kitų kompanijų. Tai
gi kas manot pirkti ar mainyti ant 
naujo, meldžii 
atvažiavę jum 
sime.

GRAŽUS moderniškas 2 flatų na
mas. 6—6 kambarių prie Loomis 
Blvd., garu šildomas, ^cementuota 

konstrukcija, vėliausi s 
elektriniai fikčeriai,

BAGDONAS BROS.
MOVING. EKPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distanca handling 

Turime daug metų patyrimą 
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3-108—Blvd 7667 office

kambarių flatas u; 
r Halsted St. su vi' 

ais parnnkumais. L. K. JARUSH 
■252 So. Halsted St.

PARSIDUODA 2 flatų namas, 
prieš naiųį parką, Cicero. 6 ir 6 
kambarių, ąžuolo išbaigimai, mie
gojimui porčiai, 2 'šiltu vandeniu 
šildomi boileriai. Viskas gražiai 
ištaisyta. Beismentas 7 pėdų ir 6 
colių aukščio. Tuoj galima apsigy
venti. Cash ar išmokėjimais.

SAVININKAS
1811 S. 51 st PI. Cicero.

Te). Cicero 2123—R. x

Paskutinieji 10 bungalow, pasta
tyti pagal naujos mados, geriausia 
darbas ii- tnaieriolafl. po šviesins 

kurktu vai>*Ąeiiiu šildo-, 
ini, aržuolo grindys ir trimingai, 
moderniška* phnnDingiis, dideli viš- 
kai, 30 pčdų lotas aptvertas, 12 lie
tuvių šeimynų pirko namus šioje 
apiclinkčje. Atvhžiuokile subatoje 
arba nedėlioję ir pasižiūrėkite pa
tys. Kas nors čia gaus didelį bar-

6 KAMBARIŲ mūrinis namukas, 
yra elektra vana ir visi kiti įren
gimai; prie lo yra 6 mašinų mūri
nis garažas, su aukštu stogu, ce
mentuotas floras, vanduo ir elekt
ra. Reiųlos užu garažą *48; užu 
flatą galima gauti $40, viso $88 į 
mėnesį. Randasi geroj 
32-ros ir arti Halsted St. Parduosiu 
už $4900 arba priimsiu lotą mai
nais. Visų kėš nereikia. Pagalvo
kite, į 5 metus renda išmoka šią 
prapertę.

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

College .
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

REIKIA 
mo namų 
landos, $15 į Mavaitę. Ateikite šian- 

darban. Eruploymeiit Agency, 
83.3 Milwaukce Avė. 2 fl. Kampas 
Elston Avė.

TURIU parduoti savo 5 kamba 
rių bungalow Ciceroj, furnas šildo 
mas. aržuolo trimingai, netoli mo 
kyklų ir bažnyči *1 T , 
nysiu i lotą. Naujienos, Box 751.

PARSIDUODA 5 kambarių medi
nis namas arti 59 ir Robey. Namas 
tinka bizniui, galima uždėti barber 
shop ar grosernę. Kaina $4500, 
įnešti reikia $2000.

Klausti P. Sedemka 
3124 W. 6Srd St.

Mums reikia keletą vyrų 
kurie yra teisingi ir gerai iš
rodanti.

randasi gražiausioj 
Marųuette Parke. Šis 

sekančiai 
(Geriau 

kambarius, nes po vie- 
kambarį įdirbsiu por- 
atskiėi karšto vandens 
karų garažas. Viskas 

sulig vėliausios mados, 
garažas išrendavo-

RENDON štoras, tinkamas def| die 
keptuvės, labaį geroj vietoj. 2738 
\V. 38 St.

2 flaty mūriniai - be cash 
arba, tik biskį įmokėti, pasta
tysime ant jūsų išmokėto loto 
už $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

ANT rendos kambarį 
merginoms. 7124 So. 
2-ros lubos.

Bargenas
MURO namas, štoras ir .* 

bariai, viršui 7 kambariai, 
mentus, garažas. MorgeČių $1009 
Mainysiu į lotus*, arba į morgečius. 
.Kaina $6,500.

NAUJAS muro namas 2 
nimai, prie VVestern ir 
Blvd 
arba bungalow.

MURO bungalovv 5 kambarių, ap 
šildomas, lotas 60x125, gražus so 
dus, 
dasi

EMERSON Piano j storage tik $25 
American Plano Sales Co., 2716 W. 
22nd St.
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REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGAS kambaris .dėl vai- i______ 1 it 1 ......... i"........... -J

kino, Norlh\vest Side apielinkčj,' nr||Hl flADDIUIMVII. KtlKlA uakdININrų
Kreipkitės:
Naujienos, 1739 S. Halsted St

Box 770


