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Kominternas kursto 
Britų darbininkus

Streikas - skaudi rykštė 
Britu prekybai

Del anglies kasyklų sustojimo 
verslas per gegužį turėjo 
$145,000,000 nuostolių.

Muštynės su fašistais Ge 
nevoj; 50 sužeistų

$145,000,000 Britų biznio nuo 
stolių per vieną mėnesį

Kominternas kursto britus 
revoliucijon

Fašistu ir socialistų muš 
tynęs Šveicarijoj

milion d 
kaip balan-

anglies eks-

Kai tik Anglijos komunistai 
nuversiu valdžią, sovietų Ru
sija duosianti jiems pagalbos

Neramumai 
minint 
Matteotti 
ves.

kilo socialistams 
socialistų atstovo 
nužudymo sukaktu-

RYGA, Latvija, birž. 13. — 
Maskvos Izvestija išspausdino 
straipsnį, kuriame komunistų 
internacionalas moko Anglijos 
komunistus, kaip jie turį išvys
tyti klasių kovą Didžiojoj Bri
tanijoj.

Kominternas pataria Anglijos 
komunistams, kad jie tuojau 
suteiktų veikimo programą An
glijos darbininkams, idant jie 
galėtų paimti valdžią į savo 
rankas; ir kai tik Anglijos dar
bininkai įsteigsią savo krašte 
sovietų valdžią, sovietų Rusija 
tuojau atidarysianti savo mil
žiniškas rinkas socializuotai 
Anglijos pramonei ir, kartu su 
kitomis valstybėmis, kurine da
bar yra priešingos Acgiljoa im
perializmui, pasiskubinsią į pa
galbą ekonominiam gyvenimui 
atsteigti.

Kominternas pataria, kad 
Anglijos komunistai tuojau 
pradėtų agitaciją už naujus rin
kimus profesinėse unijose, sten- 
gianties, kad dabartiniai profe
sinių unijų vadai nebebūtų iš
rinkti, nes jie esą darbininkų 
klasės išdavikai, o jų vietoj 
kad butų išrinkti nauji vadai iš 
pačių darbininkų tarpo. Dabar
tinis Anglijos kasyklų darbinin
kų streikas esąs gera mokykla 
revoliucijai, o tcdel komunistai 
turį dėti visų pastangų, kad tas 
streikas nebepasiliautų.

Izviestija paduoda dvi inte
resingas žinias iš Leningrado. 
Viena jų praneša, kad vyriau
sybė įsakius visiems asmenims, 
kurie turi dar 'neatidarytas 
saugiąsias šėpas, per dvi savai
tes laiko pranešti apie tai poli
cijai. Antroji sako, kad nuo 
šių metų sausio pirmos dienos 
dauguma gyventojų Leningra- 
de paliovę mokėti nuomą, ir 
nuomininkai esą kalti valdžiai 
fll/2 miliono, aukso rublių.

kaip žinia, 
sako, su. ži- 
diktatoriaus 
tos atminti- 

fašistan
kai kur

GENEVA, Šveicarija, birž. 
13. — Įvairiuose Šveicarijos 
miestuose vakar įvyko socialis
tų demonstracijos. Jos buvo 
suruoštos Italijos parlamento 
nario ir socialistų vado Gia- 
como Matteotti nužudymo su
kaktuvėms paminėti.

Matteotti buvo, 
fašistų paskerstas, 
nia paties Italijos 
Mussolinio, o todėl 
nių demonstracijoj
negalėjo patikti, ir 
tarp socialistų ir fašistų įvyko 
aštrių susikirtimų.

Masiniame susirinkime Gene- 
voj, kai vienas kalbėtojų, smer
kdamas Italijos fašistų smurto 
žygius, jų vadą Mussolinį pa
vadino skerdiku, fašistai pradė
jo riaušes. Kilo muštynės, ku
riose ginklai.' pavartot kėdė, 
lazdos, skėčiai ir kas kam į ran
ką pakliuvo. Kai kas dar palei
do į orą šūvių iš revolverio 
Rezultate buvo apie penkiasde
šimt fašistų ir jų priešų sužei
sta.

Policija suėmė keliolika riau
šininkų, tarp jų keletą Italijos 
delegacijos Tautų Sąjungoj na
rių. Pastarieji, kadangi jie 
naudojas diplomatine neliečia
mybe, buvo tuojau policijos pa
leisti.

lokių jau riaušių įvyko Ba
zely, Šveicarijoj, ir Lione, Fran
ci joj.

Trys Graikijos kraštai 
gauna autonomijų

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

ATENAL Graikija, birž. 13. 
— Graikijos prezidentas Pan- 
galos pasirašė dekretą, kuriuo 
trims Graikijos provincijoms, 
Makedonijai, Trakijai ir Tesali- 
jai, suteikiama administracijos 
autonomija.

Ateinantį rugpiutį tos auto
nominės provincijos išsirinks 
savo tarybas ketveriems 
tams.

mo

LONDONAS, birž. 13. — 
Kaip kasyklų streikas atsiliepia 
ekonominiam Anglijos gyveni
mui, parodo prekybos komisijos 
paskelbti gegužės mėnesio skai
tmens. Iš pranešimo matyt, 

• kad importas gegužės mėnesį • 
buvo 115 milionų dolerių ma
žesnis, ne kaip balandžio mėn., 
o eksportas — 3( 
lerių mažesnis, ne 
džio mėn.

šių metų gegužį
portas siekė vos 263,000 tonų, 
tuo tarpu kai per tą patį mėne
sį praeitais metais buvo ekspor
tuota daugiau kaip 2,000,000 
tonų.

Medvilnės manufaktūros eks
portas sumažėjo 25.000.000 do
lerių, mašinų — 5,000,000 do
lerių, geležies ir plieno —• 5,- 
000,000 dol., vilnų manufaktū
ros apie 5,000,000 dolerių.

Streikui galo nematyt
Tuo tarpu streikas vis tęsiasi 

ir galo jam nematyt. Jis ypač 
skaudžįai ėmė atsiliepti medvil
nės prekybai, laivų
mašinų fabrikams, plieno, 
talo, gurno, batų ir k. 
nėms.

Valdžia tikis, kad 
bent apie vidurį liepos 
turėsiąs pasibaigti. A
šiai turėsią nusileisti. Kai ku
rie kabineto nariai mano, kad 
"streikas velkiai pasibaigtų, jei
gu esą butų galima sustabdyti 
tą piniginę paramą, kurią 
sykių darbininkams 
vietai.

statybai, 
me- 

pramo-

streikas 
mėnesio

so-

Rusija protestuoja
Visas klausimas dėl sovietų 

valdžios duodamų streikinin
kams pinigų bus šiomis dieno
mis svarstomas parlamente.

Tuo tarpu sovietų pasiunti
nys įteikė užsienio departamen
tui notą, kuria jis aitriai pro
testuoja prieš kaltininmus so
vietų valdžios, kad ji siunčian
ti pinigus streikinink.ams, ir 
klausia, kodėl Britų valdžia 
panašiai neprotestuoja kitoms 
valstybėms, kurių darbininkai 
taipjau romią pinigais streikuo
jančius Anglijos darbininkus.

Amerikos angliakasiai re 
mia Britu streiką

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodj. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 8b 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimu* Naujie
nose. , ,

Paskutinio Korėjos 
imperatoriaus kū

nas p<flaidotas
SEULAS, Korea, birž. 11.— 

šiandie, antrą apeigų dieną, 
paskutinio Korėjos imperato
riaus Yi kūnas tapo palaidotas 
su dideliaiLsiomis ceremonijo
mis. Neramumų, kurių bijota, 
nebeįvyko.

HAZLETON, Pa., birž. 
Nors Amerikos kasyklų 
ninkai turėjo ir turi savo 
—jie nesenai pergyveno ilgą 
streiką kietosios anglies kasyk
lų srity, dabar taipjau eina 
streikai ir kasyklų uždarinėji
mai minkštosios anglies laukuo
se, — vis tik jie yra jau sudėję 
ir pasiuntę nemažų sumų pini
gų Britų kasyklų streikuojan
tiems darbininkams paremti.

Kadangi streikas Britanijoj 
vis tęsiasi, tai United Mine 
Workers of America centras da
bar vėl išsiuntinėjo cirkuliarus 
visoms vietų unijoms, prašyda
mas, kad kiekviena jų, kiek ga
lėdama, aukotų tam pačiam rei
kalui ir čekius siųstų tarptau
tiniam organizacijos ofisui 
dianapoly.

13.
darbi-
vargų,

In-

Wis., birž.
Automobiliui nukritus

EAU ClLAIRE 
13.
'nuo tilto trisdešimt pėdų že
myn j upelj, viena moteriškė 
užsimušė, o vyras, kuris kar
tu važiavo, pavojingai užsiga
vo.

13. 
čia 
bu-

LOUISVILLE, Ky., birž. 
— Kaiintės šerifas suėmė 
H. J. Jonesą, kurs pirmiau 
vo McCuhe Farmers Stsfte ban
ko kasininkas. Jis buvo pašla- 
vęs apie 250,000 dolerių to ban
ko pinigų ir su jais pabėgęs.

(Pacific and Atlantic Photo] ,
Ile’en VVills, Amerikos temis čempionė, kuriai Paryžiuj tapo 

padaryta operacija.

Tautų Sujungęs tarybos ;
sesija pasibaigė i

Klaufimat dvi Brazilijos ir Is
panijos reikalaujamų 
tinių vietų neišrištas.

nuoia-

13. _ Tautų
birž.

tary

Norvegai nori geresnių 
atstovų T. Sąjungoj

Šveicarija,
Sąjungos
sesija pasibaigė, ja
Brazilijos ir Is-Įduoja

reikalaujamų nuolati-i Tauti:

Komunistu riaušės Cecho 
slovaky sostinėj

Kautynėse apie šešiasdešimt 
policininkų ir dvigubai tiek 
komunistų sužeista.

VIENNA, Austrija, birž.
— Čcchoslovakijos sostinėj, 
kar įvyko didelių komunistų 
riaušių ir muštynių su polici
ja, kuriose arti šešių dešimčių 
policininkų ir apie dvigubai 
daugiau komunistų buvo sužeis
ta, o keletas užmušta.

Kautynės įvyko kai komunis
tai, neva protestui prieš aukš
tą muitą ūkio produktams, su
organizavę demonstraciją ban
dė žygiuoti Į miesto centrĄ 
policija neleido.

va-

ci

New Yorko kailininku 
streikas pasibaigė

Stortingo komisija pataria siųs- sės per 
ti žmones, kurie labiau žiu- padaręs 
rėty savo krašto reikalų. Įninkams 

,----------- • I ko, apie

klausimui dėl
pa n i jos
nių vietų taryboj pasilikus ir atstovus, 
toliau neišrištam.

Brazilija rezignavo iš
vietos, bet jos 

taryba nepriėmė, 
tuo, kad rezigna- 
priimta tik Tau-

NEW YORKAS, birž. 13. — 
Dvylikos tūkstančių New Yor
ko gailių darbininkų streikas 
pagaliau vakar pasibaigė, dar
bininkams ir samdytojams priė
jus prie susitarimo.

Streikininkai laimėjo 10 nuo
šimčių algos priedo ir 40 valan
dų darbo savaitę, su 44 valan
doms per didžiausią darbymetę 
kailių pramonėj.

Be to samdytojai sutiko ne- 
kontraktuoti- smulkesnių dirb
tuvėlių ir nesamdyti naujų mo- 

jkinių per dvejus metus.
Į Kailių darbininkų streikas tę- 

septynioliką savaičių, 
samdytojams ir darbi- 
nuostolių bendrai, sa- 
29 milionus dolerių.

Standard Oil valdys visą 
! Meksikos aliejų

Socialdemokratai išrinkti j 
Lietuvos Seimų

Naujojo Lietuvos Seimo na
riai, sudarą Socialdemokratų 
frakciją, yra šie:

1. Bielinis Kipras žurna
listas.

2. Galinis Vi 
»jas.

3. Epšteinas I^azaris — gydy
tojas.

4. Purėnienė Liuda — pri*. 
advokato padėjėjas.

5. Kairys Steponas — inži
nierius.

6. Plečkaitis Jeronimas — 
mažažemis.

7. Markelis Jonas — mokyto- 
as.

8. Paplauskas Juozas —dar
bininkas.

9. Januškis Jonas — tarnau
tojas.

10. Vikonis Pranas — moky
tojas.

11. Žukauskas Alfonsas — a- 
gronomas. 1
„ 12. Mikulskis Povilas — ma
žažemis.

13. Sakalauskas Vladas 
darbininkas.

14. Jakubauskas Boneventu- 
i*as — mokytojas

15. Kedys Juozas — darbi
ninkas.

incas —t mokyto-

Kas Amerikoj labiau
siai patinka? — Corn 

beef and cabbage

nenuolatinės 
rezignacijos 
motivuodama 
cija gali būt
tų Sąjungos plenumo.

Ispanija gi vėl atsisakė 
imti nenuolatinę vietą dėl 
kad, kaip pareiškė ispanų 
slovas Genevoj, priėmimas
kios vietos pastatytų Ispaniją

OSLO, Norvegija, birž. 13.— 
Stopingo (parlamento) komisi- 

užsienio reikalams rekomen- 
parinkti ir pasiųsti į 

ungą geresnius- savo 
kurie neužsiimtų te

orinėmis spekuliacijomis viso- 
savo' kios pušies tarptautiniais klau

simais, nežlugtų susirgimų Ki
nuose, algų Afrikoj ir pana
šiose statistikose, bet žiūrėtų 
opieusių Norvegijos reikalų. 
Komisija sako, kad mažų val-

to 
at-

jungai 
jei ten 
ginami.

turįs vertės tik tada, 
jų pačių interesai yra

Vokietija garantuoja priManoma, kad diplomatai da
rys paštangų numaldvti Brazi-1 
lija ■> Ispaniją prižadais rem- vatines firmos paskola 
ti jas taip, kad abidvi jos bu- 1 *
tų be paliovos išrenkamos i ne-l 
nuolatines vietas, tuo budu pa
darant jas kaip ir nuolatiniais 
nariais.

MEKSIKOS MIESTAS, biiž. 
13. — Laikraštis Excelsior pra
neša, kad į Tampico buvęs atsi
lankęs vienas Standard Oil 
kompanijos viršila, kurs prisi
pažinęs, kad jo kompanija da
bar kontroliuojanti daugiau 
kaip 70 nuoš. viso aliejaus tur
tingiausioj Huasteca srity. Ta
sai magnatas pasakęs, kad da
bar einančios derybos nupirkti 
daugelio mažų kompanijų nuo
savybes, taip kad galų gale 
Standard Oil kompanija kon
troliuosianti Meksikoj beveik 
visą aliejaus gamybą ir ekspor-

Jungtinėse Valstijose dabar 
vieši Švedijos kronprincas Gus
tavas Adolfas su savo žmona, 
princese Luiza. Dabai* jie yra 
New Yorke, ir apie juos visados 
kribžda būriai ręjorterių, kurie 
praneša spaudai apie kiekvieną 

J aukštų svečių krustelėjimą ir 
įvežimus skaldo iš kiekvieno iš 
Ijų nugirsto žodžio. Be kita, vi
sos Amerikos laikraščiai prane
šė, ka<l jM’incesė Luiza, paklau
sta, kas jai ypač Amerikoj pa
tinka, pasakius: Corned beef 
and cabbage (sūdyta jautiena 
su kopūstais). Be to ji pasakė, 
kad ji mėgstanti amerikiečių 
šilkines kojines, ir grįždama 
namo mananti parsivežti jų 
bent kelis tuzinus.

BIRMINGHAM, Ala., birž. 
13. — Majestic miestely, dvide
šimt mylių nuo Birminghamo, 
Alabama By-Products kompa
nijos kasyklose atsitiko dujų 
ekspliozija, kurios keturi darbi- 
nįnkai buvo užmušti.

BERLINAS, birž. 13. —. 
Reichstago biudžeto komisija 
nutarė duoti .valdžios garantiją, 
Mannsemanno brolių paskolai, 
siekiančiai daugiau kaip 8 mi-

150 milionų krašto ke- ilionus markių (apie* du milte
liams dvejiems metams ”u [ nuosavybėms
. WASHTNCrT()NAS, birž. 13.1, Socialdemokratai, komunistai ' 
- Senatas 63 balsais prieš 6 !r demokl;ata>. toklal garantijai 
vakar priėmė atstovų buto bi- UY° P™ nP*- , , ■,

. . . .. ’ [Praeitą menesį buvo praneš
ta, kad Mannsemanno brolių 
nuosavybės Ispanų Morokkoj 

aib.xs“j’5O milionų d<“> b»vę parduotos vienam f rangų- 
zų-vokiečių-ispanų sindikatui, 
.kuris derėjęsis nupirkti taipjau 
Mannesmannų nuosavybes, e- 
sančias Francuzų Morokkoj.]

litj, kuriuo dvejiems — 1928 ir 
1929 — fisko metams skiriama 
fedė falinės krašto keliams sta-

terių.

FRANCUZŲ AVIATORIUS 
ATSKRIDO I MASKVĄ

KODĖL PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

Cbicagai ir apielinkei oficia- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; maža at
mainos temperatūroj; pusėti
nas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 69° F.

šiandie'saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:25 valandą.

MASKVA, birž. 13. — Pran
cūzų aviatorius, kap. Doisy, 
kuris iš Paryžiaus skrenda į 
Tokio, Japoniją, atskrido iš 
Varšuvos į Maskvą.

HAAGA, Olandija, birž. 13. 
— šio mėnesio 18 dieną Olandų 
karalius ir karalienė išvažiuoja 
su neoficialiniu vizitu j Šveica
riją ir Franci ją.

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

2. Naujienos siunčia per Koperacijos 
Banką, kuris duoda ir gali duoti greičiau
sią ir geriausią patarnavimą;

3. Naujienos garantuoja priimtus pi
nigus visu savo turtu, kurią 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
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 1201h St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

t
9
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Pirmadienisj Birž. 14, 1926

MUSŲ MOTERIMS
t— ,.   — veda Dora VHkhal »

PiknikaS

Birželio 11 d. 
= 1926 =

Naujame
G. Chernausko Barže

JUSTICE PARK, ILL.

Kį IR KAIP VIRTI
špinakai. ,

2'puoduku virty špinakų - .
2 šaukštuku smulkiai sukapo

tų svogūnų
Vj šauktuko druskos
% šauktuko pipirų
1 lengvai suplaktas kiaušinis
Vfc saldžios Smetonos
’/y puoduko baltos duonos tru

pinių apipiltų tarpytų svie
stu.

Pašildyk špinakus sudėk vis
ky apart duonos trupinių, iš
maišyk. Sudėk visky išsmeto- 
nuotan indan, ai>dėk duonos 
trupiniais. Kepk nekarštame 
pečiu je pakol viršus pa rus — 15 
minutų. *

Makaronai su Salmon u. >

2 šaukštu sukapotų raugytų 
agurkų

2 kiaušiniai, smulkiai suka
poti

Salotos lapų, duonos apteptos 
sviestu.

Išmaišyk viską gerai. Sudėk 
ant apteptų sviestu duonos rie
kelių ant kurių pirmiaus uždė
jai po salot ų lapėj. Sudėk ir su- 
viniok vaškuotame poperyje.

Aviečių, žemuogių ar peaches 
“Shortcake”

Dalyvauja
Garsus lietuvių magikas, Prof. Jonas Čeka- 
navičius. Jis darys visokius triksus, fones 
ir štukas: pripildys orų paukščiais ir kito
kiais gyvais sutvėrimais. Jis užsakė Ber
lyne daug įvairių dalykų specialiai skiria
mų dėl parodymo publikai Naujienų Pik
nike. Baisus ir žingeidus dalykai dftis.

Lenktynes
Vyrų, moterų ir vaikų. Didelės ir brangios 
dovanos visiems už pasižymėjimus. Kelios 
dešimtis porų turės progos dalyvauti dar 
niekad nematytose lenktynėse, bandyme 
jėgų, gabumų, iškalbos, storumo, plonumo, 
senumo, jaunumo, sunkumo, lengvumo ir 
kitokių dalykų. /

Žaismes Mažiems
I

Čia bus patenkinti visi. Didi vyrai ir su
augusios ponios — kaip ir maži kūdikiai. 
Desėtkai visokių žaidimų yra paskirta vai
kams ir mergaitėms ir už pasižymėjimus 
daugybė dovanų. '

‘/o puoduko milko x
’/2 puoduko vandens arba vie

nų puoduką saldžios Sme
tonos

2 puoduku salmon žuvies
2 puoduku virtų makaronų
Baltos duonos trupinių stivil- 

v ilgy tų sviestu
1 šaukštą miltų
i šaukštą sviesto
Padaryk baltą dažalą iš svies

to, miltų ,milko ir vandens. Pri
dėk salmon ir makaronus d rus*
kos ir pipirų pagal skonio. Su
dėk į molinį arba kitokį išsvies- 
tuotą indą, apiberk duonos tru
piniais ir kepk pakol viršus pu
rus.

Jautienos “sandvičiai”.

1 puoduką smulkiai supiaus- 
tytos jautienos

2 šaukštuku “mayonnaise” sa
lotos dažnio

Vietos Užteks
Visiems

2 puodukų miltų
4 šaukštai baking povvder
’A šaukšto druskos
1 i/o šaukto cukraus
% puoduko pieno
4 šaukštai taukų
Persijok miltus, druskų ir ba-1 

king povvder, ir ištrink mišinį 
su taikais. Elgkis taip kaip su 
paprastais bųking powderio pi- 
ragaičiais. Padaryk paplokš- 
čius ir sudėk ant ištaukuotos 
blėtos, aptepk viršų pyragaičių 
tarpytų sviestu ir uždėk kitą 
pyragaitį viršui. Kepk, karšta
me pečiuje. Kaip iškeps, padek 
ant torielio, perdek uogomis ir 
plakta smetona. Gali paduoti 
prie kavos arba arbatos .

Spaniškas ryžius.

1 puoduką nevirtų ryžių
4 šaukštukai sviesto bei tau-

, kų
5 svogūnai, sukapoti
2 puoduku virtų, perkoštų to- 

rnatų
Šmotuką česnako
1 raudoną arba žalią svogū

ną smulkiai sukapotą
2 šaukštukai druskos.
Nuplauk nevirtus ryžius, su

dek ant skaurados su sviestu ar
ba supjaustytais lašiniu kais, su
dek svogūnus ir česnaką (suka
potą) kepink ant nedideles ug
nies 10 minutų, paskui sudėk li
kučius dalis, virk vaalndą laiko. 
Jeigu vanduo nuvirs, pripilk 
daugiau, kad nepi‘isviltų.

Gėrimas iš vaisių dėl 50 
žmonių.

k -
1 puodukas vandens
2 puodukai cukraus
t puoduką arbatos
puodukai sunkos iš žemuogių
Sunka iš 5 citrinų
Sunka iš 5 o landžių
1 blokine tarkuotų pineapple 

(grated pineapple)
1 puoduką raudonųjų vyšnių 

iš butelio.
1 kvortą soda vandens.
Virk puoduką vandens su cuk

rum 10 mimikų. Sudėk visas 
sunkas ir pineapple, tepastovi Va 
valandos. Perkošk, pripilk pa
kankamai labai šalto vandens, 
kad padaryti 2 galonus. Pridėk 
vyšnias, sodos vandenį, paduok 
stiklinėse su ledais.

Seimininkėms Patarimai
Gazinis pečiukas. Kai kur 

miestuose, kur yra gazo stotys, 
vartojami gaziniai pečiukai. Jie 
patogus, nes gražus, švarus ir 
nereikia kūrenti. Bereikalingai 
nedauginant gazo, juo naudo
jantis išeina pigiau, kaip malko
mis kūrenant. Tik negerai, kad 
su gazu reikia labai atsargiai 
jelgtiš, nes jis gana pavojingas. 
Pabaigus kūrenti, reikia užsuk
ti gazo ratelį, šiaip gazo prieis 
į kambarį ir žmogus nejučiomis 
užmigs ir daugiau nebekels, ar
ba, jei bus uždegta ugnis — 
sprogs.

Kada gazinis pečiukas nekū
renamas, reikia užsukti ne tik 
tas kranas, kuriuo eina guzas i 
pečiuką, bet ir svarbusis gazo- 
mėtro kranas.

Jeigu vamzdelis, kuriuo eina 
guzas, guminis, reikia žiūrėti, 
kad neprakiurtų. Prakiurus gi 

i— tuojau įdėti kitą.

Veidrodžio plovimas. Veidro
džiai plaujami taip, kaip ir lan
gų stiklai. Bet reikia saugoti, 
kad nepatektų po veidrodžiu 
vandens, nes tuomet jis genda. 
Nereikia veidrodis šveisti popie- 
ra, nes ja surėžomas veidrodis.

Valyti reikia minkštu skudu- 
riuku, pašlapinus jį gryname 
spirite. Reikia saugoti, kad vei
drodis nestovėtų saulėje, nes ta
da atsiranda jame dėmių.

Dažytos durys mazgojamos 
muiliniu vandeniu su plaušiais.

Chernausko daržas yra didelis ir gali tilpti 
apie 30,000 žmonių, todėl mes kviečiame vi
sus Chicagos ir iš kitų miestų ir vietų lietu
vius. Kviečiame: darbininkus, mekanikus, 
profesionalus, biznierius, kunigus, bolševi
kus, menševikus, katalikus, klerikalus, r 
avangelikus ir šiaip visokių įsitikinimų ir 
pažvalgį žmones, ir visiems prižadame ir 
garantuojame apsaugų, tvarkų ir paprastų 
asmens nepaliečiamybę. Čia mes veiksime, 
gyvensime ir džiaugsimės kaipo visi geri 
piliečiai vienos valstybės, po bendra protek
cija Naujienų ir Chernausko.

VISI PRIBUKIT. l

No. 2593. Jaunai panelei naujos 
mados suknele. Galima siutinti su 
ilgom ir trumpom rankovėm. Graži 
iš lengvaus šilko, šią suknelę galima 
pasiūdinti j valandą laiko. Sukirptos 
mieros, 6, 8, 10, 12 ir 14 metų. Aš- 
tuonių metų, panelei reikia 2 U yardo 
40 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vantą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
trba krasos ženkleliais kartu su už-' 
sakymu. Laiškus reikia adresuoti?

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

NAUJIENOS Pattern Dept.
17.39 S. Halsted St., Chicago, III.
čia Įdedu 15 centų ir prašau at

sieiti man pavyzd] No-------- ....
Mieron ....------ ----------  per krutiną

. (Vardas ir pavardš)

NAUJIENŲ KVIESLYS. . (Adresai)

Į vandenį nereikia dėti sodos: 
tat buvo ir aukščiau sakyta. 
Nuo sodos aliejiniai dažai sušun- 
ta, o balti — pageltonuoja. Nu
mazgojus nuplauti švariu vande
niu, nušluostyti sausa skepeta.

Popiečio arbata, (five o’clock 
tea) duodama taip pat, tik ne
duodama sviesto. Laukiant sve
čių, stalas reikia papuošti. Ta
da duodamos slyvos, citrinos, 
uogienė, saldus pyragas, pyra- 
ragaičiai, saldainiai — visa tai 
pastatoma gražiai ir patogiai vi
duryje stalo. Reikia nepamiršti 
padėti prie citrinos šakutę, prie 
uogienės šaukštuką ir stiklinę 
lėkštę.

Jeigu šeimininkė pati leidžia 
arbatą, 'tai stiklinės statomos 
prieš ją ant padėklo; jei ne, tai 
stiklinės ant stalo nestatomos: 
kambarinė arba liokajai išnešio
ja ant padėklo. Tarnai privalo 
stropiai sekti, kad nešvarus in
dai ant stalo nestovėtų.

Neatsargiai elgiantis su ugni
mi, atsitinka'nelaimių. Todėl:

1 ) Niekuomet su žvake ai 
lempa nevaikščioti į sandėlius, 
arklides, tvartus ir Įiitur. Tam 
reikalui turėti tam tikrą žibin
tuvą arba elektros lempelę.

2) Degtukus, spiritą, žibalą, 
benziną laikyti toliau nuo ugnies 
ir slėpti nuo vaikų.

3) Nei papirosų, nei degtukų 
nemėtyti ant grindų.

4) Prieš eidama £ulti, šeimi
ninkė turi visada gerai apžiū
rėti, ar visur ugnis užgesyta.

(MieaUu ir valst.)
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dis netinkamai pavartotas 
keičia visą sutarties turinį. 
Samdant ar išnomuojant butą 
kontraktuose svarbu kad butų 
išreikšta svarbiausi punktai.

Prie progos verta pažymėti, 
kad tik tie kontraktai teismo 
verčiami pildyti, kurie yra le- 
gališki ir galimi įvykinti. •

LIETUVIŲ REAL ESTATE 
BIZNIUS

pa- statymas tviobu nei kiek nema
žėja. .Namai ir Žemė

Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba \\ 
Inporp. 1925 m. I>al. 12 d. ‘

L. N. T. Tarybos Valdyba:
J. KUCHINSKAS, Pirmininkas — 2221 W. 22nd St., Canal 2552
J. YUŠKEVIČIUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., Lafayette 4195
A. N. MASIULIS, Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Kepublic 5550

Kas žmonėms reikia žinot

Lietuvių real estate biznius 
Chicagoį yra gana aukštai pa
kilęs. Besiplėtojant miestui ir 
gerėjant medžiaginiai lietuvių 
padėčiai, daugelis ėmė v pirkti 
namus ne* tik senose kolonijose 

Bridgeporte, Brighton par
ke ir kitose, bet taipgi ir re
zidencijų (Ųstriktuose. Buvo 
nemažai ir lokių, kurie nujaus
dami pakilimą kainų pirko 
nuosavylies ir paskiau vėl par
davinėjo. Tas viskas ir prisi
dėjo prie “išbustinimo” real 
estate.

Kaip teko sužinoti, tai Lic-

Neužilgo iškils vidurmiesty 
naujas “skyscraper’is”, kuriam 
tilps didelis viešbutis j r teatras. 
Jis kainuos keletas miilonų do
lerių.

Brighton Parko kolonija 
greit auga. Lietuvių namų sa
vininkų skaičius vis didėja. 
Nors daugelis lengvai verčiasi, 
bet yra ir tokių, kurie būna 

i priversti grąžinti namą atgal 
i kontraktoriams dėl negalėjimo 
• išmokėti. Pirma negu pirkti rei- 
i ketų gerai apskaitliųėti namo 
išlaidas ir pelną.

Florida auga stebėtinai 'grvib 
Pereitam mėnesy suplanuota 
statyt nauji 125 viešbučiai, ku
rie kainuos .$78,330,000.

PRANEŠIMAS VISUOMENEI!

Į)el parankamo visiems, S. 
L. Fabionas Co. Real Estate 
firma sutrumpins .savo vardą, 
delei sekančios priežasties:

1. Besiplėtojant v įrėminėtam 
bizniui, ši firma tarnavo beveik 
vien lietuviams.

2. Pastaruoju laiku biznio to
bulinimas pasiekia ir daugybę 
svetimtaučių, kuriem yra labai 
paranku ištarti S. L. Fabian 
& Company.

3. Del viešumo, teisingumo ir 
visuomenės žinios ši firma nuo 
liepos J, 1926 užsivardins se
kamai: S. L*. Fabian & Compa
ny, 809 W. 35th St. Bvd. 0611.

Mėnesinių Išmokamų. 
Kontraktų Reikia 

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

National Property Co.
11 So. La Šalie Street 

501 Roanoke Bldg., Central 4757

Tel. Brunswick 9393

Jei nori turėt 
nuolatini draugą — 
Skaityk Naujienas.

KAROLIS 
NORKAITIS

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

Lietuviai Advokatai

USERKA 
l-'r/'ekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Tel. Blvd. 8138.
M. VVoitkievica*

BAN1S

Užsiėmimas Real Estate biz
niu yra atsakomingas darbas. 
Ne kiekvienas žmogus gali 
juom užsiimti. Vietinė valdžia 
reikalauja pirmiausia gero paži
nimo teisių, o paskiau sąžiniš- 
kumo. žmonės turi nemažai 
nuostolių ir keblumo, kuomet 
agentas nesuteikia teisingo ii 
atsakančio patarnavimo real 
estate transakcijose.

$10 iki $50. Thomas Ifartzell 
pirkdamas aštuonesdešimts ak
rų mokėjo $155 už kiekvieną. 
Kiek vėliau, 1833 metais, kana
lo prižiūrėtojui .James Thomp- 
sonui išmatavus ir suplanavus 
miestą, buvo laikytas viešas mi
tingas nuspręsti ar reikalinga 
inkorporuųti Chicagą. Dvylika 
balsų buvo už, o vienas prieš. 
Tai parodo, kaip skaitlingas bu
vo tasai mitingas. Kelioms di\- 
noms praslinkus pasirodė toks

tuviu Nekilnomosios Nuosavy
bės Taryba Chicagoj išdirbilie
ja planus, padidinimui lietuvių 
kolonijų skaičiaus. Tas yra 
girtinas sumanymas. Dabarti
niu laiku pusėtinas skaičius 
lietuvių įsigyja nuosavybę, ti
kėdami atidaryti 'kokį biznį. 
Vieta pasilaiko tarp svetim
taučių ir tas blogai atsiliepia 
j pasekmes. Žmogus investavęs 
visus pinigus dažnai parduoda 
nnosavvL-ę su nemažais nuosto
liais.

K. GUGIS
ADVOKATAS .

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Roonl 1111-13 

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

Gyvenimo Viela 
3323 South Halsted St. 

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. ,
77 W. Washington St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tcl.: Hyde Park 3395

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
« 3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 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 2880t į 1 . ..................................................... ........

Sausio m. 1 d. 1922 m. llli- pranešimas:
nois įstatymdavystės butas pra-J “šiv.omi viešai pranešama, 
vedė sekamą įstatymą, regu- kad Mark Berubiau namuose, 
liuojantį abelną Beal Estate šešta iieny 10 d. rugpiučio, 10 
biznių: ival. iš ryto įvyks rinkimai pen-

1. Kiekvienas žmogus norjsįkių prižiūrėtojų Chicagos mie- 
užsiimdinėti Real Estate profe-isto.” Paskirtą dieną balsavo 28 
sija, turi gauti leidimą (Licen-1 žmonės ir išrinko reikalingus 
se) iš tam tikro Valstijos De- valdininkus. Taip gimė vienas

Atsidarius specialiam sky
riui “Naujienose”, minėtoji Ta
ryba suteiks laiks nuo laiko 
žinių apie tai, kuriose miesto 
dalyse Imlų naudinga lietu
viams pirkti nuosavybes ir biz
nius. Tos žinios, savaimi, yra 
svarbios.

— V. Gr.
partamento, vadinamo 
of Education and Begistration”.

2. Aplikantas turi suteikti
reikalaujamas kvalifikacijas, 1 
kaip tai teisingumo, patyrimo' 
ir abelno išsilavinimo viršminė-i 
toj profesijoj, dėl gavimo leidi
mo. \

3. Kiekvienas žmogus gavęs 
augščjau paminėtą leidimą turi 
užlaikyti raštinę arba ofisą.

1. Kiekvienas “realestatme- 
nas” turi viešai pakabinti savo 
leidimą (IJcense) gautą nuo 
valdžios savo raštinėje arba 
ofise, kad publika aiškiai ma
tytų ir žinotų, joj ta žmogų 
tikrai yra vertas pasitikėjimo 
visose biznio transakcijose, ir 
jog jis yra įgaliotas valdžios.

5. Kiekvienas “realestatme- 
nas” neturi teisės dalinties sa
vo uždarbiu komisu (commis- 
sion) su pašaliniais žmonėmis, 
neturinčiais leidimo viršminėto- 
je profesijoje.

6. Už kiekvieną sulaužymą 
viršminėtų įstatymų yra nusta-' 
tyta pabaudos nuo $2,000 iki | 
$5,000 ir kalėjimo vienus me
tus.

Boarda]didžiausių ir jauniausių pasau
li io miestų.

(Ištrauka, sutrumpintoj for
moj, iš “Illinois State License 
Law for Real Estate Brokers 
and Beal Estate Salesmen as 
Amended and enforced July 11, 
1925”). —S. J. Dargužis.

CHICAGOS PRADŽIA

Už kiek buvo nupirktas 
miestas?

1821 metais Suvienytų Vals
tijų valdžios atstovai apsilankė 
pas tris tūkstančius indijonų 
dabartinėj „Chicago j ir pradėjo 
vesti derybas apie nupirkimą 
žemės plotų. Indijonų gimines 
atstovavo Topinebee ir Meeta. 
UŽ penkius tūkstančius dolerių 
išmokant per penkius metus 
indi jonai pardavė valdžiai 5,- 
000,000 akrų žemės gulinčios 
Michigane ir Illinois. Tai buto 
didžiausia ir pelningiausia tran
sakcija, kurios neviršijo nei 
viena kita iki musų dienų.

Nors k ai kurie permatė gra
žią Chicagos ateitį, bet žmonės 
perdaug nesiveržė į šią vietą. 
1828 metais buvo surinkta 
$11.42 taksų, kas parodo, jog 
visų nuosavybių vertė neviršijo 
$2284. Septynius metus vėliau 
lotai buvo pardavinėjami nuo

PIRMIEJI MORGIČIAI

Pirmieji morgičiai yra sau
gus todėl, kad jų nuošimtį ir 
visą sumą moka ne skolininko 
asmeniškas turtas, lx't užmor- 
gičiuotos nuosavybės pelnas. 
Kitaip sakant, savininkas na
mo ant kurio užtraukta paskola 
yra įstatymų reikalaujamas 

i atidėti dalį pelno padengimui 
skolų, nežiūrint nors pinigai 

' jam pačiam butų ir labai rei
kalingi. Kaikuriuose atsitiki
muose savininkas yra verčia
mas atidėlioti kas mėnesį vieną 
dvyliktą nuošimtį iš sumos 
pripuolančioms šiems metams, 

j Tas daroma, idant užtikrinti, 
kad po metų laiko bus sumokė

ki pinigai.
Saugumą morgičių padidina 

taipgi ir didėjanti nuosavybių 
vertė. Kainos žemės ir namų 
auga. Kuomet tas įvyksta, tat 
ir pelnas nuo - jų irgi auga 
proporcingai.

Tačiau ne su visomis nuosa-
vybėmis taip atsitinka ir todėl 
morgičių pirkėjai turi apsisau
goti nuo bereikalingų keblumų, 
pirkdami morgičius tik iš pažįs
tamų ir rimtų real estatininkų.

Kontraktai
Svarbumas pažint teises

Pažinti pamatines real estate 
teises reikalinga taip, kuris 
parduoda nuosavybę lygiai kaip 
ir tam, kurs perka ją. Pirmų 
pirmiausia mes susiduriam su 
kontraktais, kurie daugumoje 
atsitikimų tvarko žmonių santy
kius.

Bet kas yra kontraktas? 
Kontraktu vadinama toji prie
volė, obligacija, kurią pasiima 
ant savęs du ar daugiau asme
nų susitardami dėl kokio nors 
dalyko. Susitarimas paprastai 
įvyksta, kuomet viena pusė pa
siūlo, o kita priima pasiulymą. 
Nejudinamųjų nuosavybių klau
sime, kontraktai privalo būti 
raštiški. Tuo budu išvengiama 
nesusipratimų, nes žodžius at
mintis neilgai teužlaiko.

Kontraktus reikia tašyti aiš
kiai ir pažymėti viską, ko nori
ma atsiekti. Kartais vienas žo-

ADVOKATO PATARNAVIMAI

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State St., Koom 1012 

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

Bridgeporto ofisas
7 3335 So. Halsted St.

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

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

.........— i i > '■ y

“Nežinojimas įstatymų nėra 
pasiteisinimas”, sako vienas 
priežodis. Kiekvienas žmogus 
pirkdamas ar parduodamas ne
kilnojamą nuosavybę, teisėjo 
akyse, turi žinoti visas teises. 
Bet kiek musų žino jas! Tųjų 
teisių yra prirašyta knygų kny
gos ir paprastas žmogus pa
klystų jas bevartydamas.

Advokato patarnavimai real- 
estate bizny yra netik naudin
gas, bet tiesiog būtinas. Tik 
gerai apsipažinę su išleistais įs
tatymais sugebės duoti rimtą 
patarimą ir atlikti visus forma
lumus. Sąžiningas real-estate 
agentas, suprantama, gali su
teikti daugely atsitikimų, pa
kankamą garantiją, bet kartais 
ir jis pats turi kreiptis prie 
advokato. Mokestis advokatui 
yra menka sulyginus su ta nau
da, kurią jis suteikia.

— S.

Pakėlimas algų darbininkams.

Nuo šio pavasario Chicagoj 
ir kituose miestuose algos dar
bininkų prie statymo namų pa
kilo nuo 5 iki 25 centų į valan
dą. Nežiūrint į tai kaikuriose 
ąrityse vis dar jaučiama stoka 
darbininku, ypatingai įgudusių 
amatninkų. Tas parodo, jog

GRYNAS TIKRAS 
GERUMAS

Geras senas 
Blatz — Milwaukee

Parsiduoda visose krautuvėse
i ■...... ---------------- - - 1 -■

METROPOLITAN .
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys

2215 W. 22nd St., Chicago
PhOne Canal 2591

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti J.eavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OL1S
Advokatas

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

Tel. Brunswick 9243
Kazimieras S. Wiczas

Lietuvis Advokatas
204 Fiat Iron Building

1579 Milwaukee Avė., Chicago, 111.
Vedu provas visuose teismuose 

ir darau popieras prie namų pir
kimo ir pardavimo. /

Ofiso valandos nuo 9 iki 5 
ir nuo 7 iki 9 vakaro

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Bordcn)
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randoiph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600
---------------p— ....................................... ■— ■ ■ ■ «■—

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

Tel. PuL’man 5950
10756 S. Miehigan 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.

HEMORAIDAI ’
(pilės)

O) Gydome Be 
Operacijos

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

Daugeli išgydėine vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat

IšegzaminavimaH ir patairymai 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE
505 Sb. State St.

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

Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne- 
dėlioj nuo 9 iki 12 dieną.

— ■

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4*00

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

17u7 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St0 Room 530
Tel. Central 6390

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

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

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

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyk šmis:

Vienas skaitytoj;'® f-* skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau giu per mėnesi, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datoinis viekas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus anmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

....... ......................................... Atkirp čia ~
Data: Birželis 14, 1926

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.

*

A. L Davidonis, M. D
4643 So. Miehigan Avė.

rz i j | nuo 9 ikt II vai. ryte; 
r alandos į nuo jį; g va|. vakare

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res^ 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, &-S. Nedalioj 10 iki 12 d.

Office Boulėvard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
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 CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St, 
ChLcagu, III.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana. <

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 S t., Chicago 
arti 31st Street

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

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

Optametrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

r 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 6353

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

Tel. Humboldt^SSTS
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.

lę ■ " ■■>!■ »■■■ ■ i K i
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ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl. s -
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orderiu kartu su užsakymu.

nes gyveninio visą krikščionių primintą purvyną ir 
atstatydinti teisėtą demokratinę tvarką”.
Kitoje vietoje tame pačiame straipsnyje skaitome:' x

“Rinkimuose dalyvavusios opozicijos partijos aiš
kiai pasižadėjo kraštui atstatydinti teisėtą tvarką ir 
nežmoniškai ‘sukoliečytas’ demokratines laisves. Bu- 
vusis smurto režimais sukurstė perdaug aštrius prie
šingumus tarp pozicijos ir opozicijos. Reikės nemaža 
laiko, lig naujas Seimas ir nauja vyriausybė apvalys 
musų gyvenimą nuo krikščionių paliktojo šiukšlyno. 
Ir lig eis tas valymo darbas, kietesnis opozicijos par
tijų susiderinimas yra ir galimas ir būtinas. To mo- Į 
mento ir mes neprivalome įvertinti per lengvai”.

SOCIALDEMOKRATAI DALYVAUJA LIETUVOS 
VALDŽIOJE

MINISTERIAI POŽĖLA IR ČEPINSKIS

KODĖL SOCIALDEMOKRATAI PAKEITĖ SAVO
NUSISTATYMĄ

BLAIVI PAŽVALGA Į ATEITĮ

“VALYMO DARBAS”

Trečiadienio vakare Am. Lietuvių Sociąlistų Sąjun
gos Pildomasis Komitetas pasiuntė kablegramą Lietuvos 
socialdemokratams, ragindamas juos eiti į valdžią; o 
penktadienio vakare atėjo kablegrama iš Kauno nuo 
“Naujienų” korespondento, pranešanti, kad ministerių 
kabinetas yra susidaręs iš valstiečių liaudininkų ir social
demokratų. ..4.' .U, .VlkMiOl

Aišku, kad Amerikos lietuvių socialistų nusistaty
mas valdžios sudarymo klausimu pilnai' supuęlė su jų 
draugų Lietuvoje nusistatymu. Jiems taip vieniems, kaip 
ir antriems, išrodo, kad dabartinėse sąlygose socialdemo
kratų dalyvavimas valdžioje yra neapseinamas.

“Naujienos”, kuriose tokia pat nuomonė buvo jau 
pirmiau išreikšta, džiaugiasi, kad naujon vyriausybėn 
sutiko įeiti ir užimti joje didžiai atsakomingas vietas — 
vidaus reikalų ministerio ir švietimo ministerio — drg. 
Požėla ir drg. Čepinkis. Tai nepaprastų gabumų ir dide
lio pasišventimo žmonės, darbavęsi Lietuvos darbo liau
dies gerovei dar carizmo laikais.

Bet “Soc.”1 straipsnio autorius, numatydamas, kad so
cialdemokratams gal būt teks dalyvauti valdžioje, anaip

tol nenori paslėpti tiesą nuo darbininkų skaitytojų — tą, 
būtent, tiesa, kad šitokia valdžia bus atsiradus tik dėl tos 
nepaprastos padėties, kurioje atsidūrė Lietuva dėl cha
miško klerikalų šeimyninkavimo per eilę metų.

Naujojo Seimo ir naujosios valdžios vyriausias užda
vinys, pasak to autoriaus, busiąs “atvaryti musų visuo
menės vystymosi kryptį į tą vagą, kuria jis pradėjo eiti 
Steigiamojo Seimo laikais ir iš kurios jį išmušė žliba ir 
atkakli krikščionių diktatūra”.

Kai Lietuvos gyvenimas bus vėl įstatytas į nornta- 
lio vystymosi vėžes, tai politinės jėgos ims tenai kitaip 
grupuotis. Ūkininkai jungsis su ūkininkais — tiek tikin
tieji, tiek “bedieviai”, darbininkai su darbininkais, bur
žujai su buržujais; jr kadangi Lietuva yra žemės ūkio 
kraštas, tai neišvengiamas dalykas, kad joje laikui be-1 
gant susidarytų stipri ūkininkų valdžia, prieš kurią dar-1 
bininkai stovės opozicijoje! Vadinasi, reikia skaitytis net 
ir su tuo, kad ateityje darbininkų klasės svoris valstybė
je galės sumažėti, palyginant su kitomis klasėmis.

Bet šioje valandoje be aktingo darbininkų -partijos 
dalyvavimo valdžioje Lietuvos * valstybės ir visuomenės 
gyvenimo apvalymas nuo “krikščioniško” purvo yra ne
galimas. Todėl socialdemokratai rado, kad jų pareiga yra 
stoti prie valstybės vairo ir dirbti!

Mes karštai sveikiname juos su šituo pasiryžimu ir 
linkime jiems geriausio pasisekimo!

Apžvalga

ir apie “nuoširdumą”. Pasirodo, 
kad spiaudyt į šulinį buvo ne
išmintinga.

Nežiūrint šitų nemalonių atsi
minimų, mes savo pirmesnės 
nuomones neatsižadame. “Ben
dravimas” tarpe pažangiųjų 
Amerikos lietuvių visuomenes 
elementų yra galimas ir reika
lingas. Tik prie jo reikią eiti, 
vadovaujantis blaiviu protu, o 
ne asmeniniais ar kitokiais sen
timentais. f

“V-e” pataria jau 'ir “smeto
ninius” tautininkus prrhrtp į 
“bloką”. Tuo gi tarpu Lietuvo
je “smetoniniai” kas žin, ar 
rems dabartinę koalicinę vald
žią. Į koaliciją jie, kaip išrodo, 
neįeina. Bet tai nėra svarbiau
sias klausimas amerikiečiams.' 
Čia mes turime kitokios rųšies 
gaivalų, su kuriais demokrati
niai nusistačiusiems žmonėms 
eiti kartu negalima, nors tie gai
valai ir nėra nei klerikalai, nei 
bolševikui. Mes kalbame apie 
“fašistus”.

Kaipo organizuota srovė, ar
timiausia fašistams, pas amerir 
kiečius yra tiktai bolševikai. Bet 
atskirų, fašistinių gaivalų ir fa
šistinių palinkimų randasi ir ki
tose srovėse. Pavyzdžiui, kai ku
rie, net gana įtakingi srovių gy
venime asmens rodė savo sim
patijas tiems chuliganams Lie
tuvoje, kurie degutu mozojo 
krautuvių iškabas ir daužė žy
dų sinagogų langus.
'Prieš tokius nekultūringumo 

apaštalus socialistai' visuomet 
kėlė savo balsą ir kels, nežiū
rint kokias kombinacijas darys 
politinės srovės čia arba Lietu
voje.

Socialistai visuomet rems tik
tai švarų visuomeninį darbą ir 
tiktai tokiam darbui jie derins 
savo jėgas su kitokių įsitikini
mų žmonėmis.

Klad Farrer. 1 ' . Vertė Leonas Vitkauskas

Mergaite, Kuri Keliavo
(ROMANAS)

(Tęsinys)

valdžią su- 
valstie- 

ukininkų
KIEK IMIGRACIJOS VIZŲ 

PRAŠYTA

Vladas Požėla yra gerai pažįstamas “N.” redakto
riui, su kuriuo jisai buvo kartu Mintaujos gimnazijoje 
(Požėla vyresnėje klasėje) ir bendrai veikė slaptoje lie
tuvių moksleivių kuopelėje. Vos išėjęs iš gimnazijos, drg. 
Požėla buvo caro valdžios suimtas ir išlaikytas apie metus 
laiko kalėjime, delko paskui jam buvo labai apsunkintas 
įstojimas i universitetą. Bet, nežiūrint visų kliūčių ir var
go, jisai pabaigė mokslą ir pasidarė vienu stambiausiųjų 
advokatų Lietuvoje. Būdamas labai užimtas savo profe
sijoje, jisai turėjo pasitraukti iš Seimo ir pastaruoju lai
ku ištiso negalėjo pašvęsti daug laiko politikai. Tečiaus 
dabar, savo partijos kviečiamas, jisai vėl ryžosi atiduo
ti savo jėgas kraštui.

Drg. Čepinskis taip pat, tik partijos raginamas, suti
ko grįžti prie politinio darbo, nuo kurio jį buvo atitrau
kęs jo nuolatinis užsiėmimas. Jisai yra Lietuvos Univer
siteto profesorius ir bene stambiausias Lietuvoje pedago
gas, kurį gerbia ir myli visi studentai, be skirtumo poli
tinių ir kitokių įsitikinimų. Anąmet jisai ėjo Universite
to rektoriaus pareigas. Reikia manyti, kad, jam vadovau
jant švietimo srityje, atgis Lietuvos mokyklos, kūriau bu-

SAKO, KAD AMERIKIEČIAI 
TURĖTŲ GRĮŽTI 

LIETUVON

talai, Bistras su Jokantu.

Lietuvos socialdemokratai, kaip žinia, nenorėjo eiti 
valdžion. Gegužės 18 d. partijos taryba buvo nutarusi, 
kad socialdemokratai valdžioje nedalyvaus, tik rems ją, 
jeigu jos programas nebus blogas. Tečiaus vai. liaudinin
kai nutarė neimti valdžios į savo rankas be socialdemo
kratų, ir pastariemsiems teko savo nusistatymą pakeisti. 
Birželio 3 d. buvo sušaukta nepaprasta socialdemokratų 
partijos konferencija, kuri, matyt, ir nutarė pavesti par
tijos centrui stoti į derybas su liaudininkais dėl valdžios 
sudarymo. Konferencijos nutarimai dar mus nėra pasie-

Kad socialdemokratai tečiaus' padarys šitą žinksnj, 
jeigu padėtis to reikalaus, buvo galima numanyti jau iš 
str. “Del musų taktikos”, tilpusio “Socialdemokrate” ge
gužės 20 d. Tenai tarp ko kita buvo pasakyta:

“Susmukusio (“krikščionių”) bloko Vadai ir jų 
spauda dar reiškia nedrąsios vilties, kad pačios stip
riausios laimėjusių partijų nesugebės tarp savęs susi
prasti ir bus priverstos ieškot jų pagalbos. Mes ma
nome, kad ir ta mintis ne ilgam laikui ramins sopu
lingą bankrotų širdį. Po visų skaudžių patyrimų de
mokratinės tvarkos šalininkai turi rast priemonių 
sukonsoliduoti Seime ir valdžioje tokią daugumą, ku
ri bent vienu atveju butų pakankamai solidari, — tai 
būtent reikale išvalyti iš musų politinio ir visuomp-

Vienas buvęs amerikietis, ma
tyt, socialistas parašė iš Kauno 
laišką adv. F. Bagočiui į Bosto
ną apie padėtį, susidariusią Lie
tuvoje po Seimo rinkimų. Laiš
ke sakoma, kad socialdemokra
tai busią priversti eiti valdžion, 
kadangi kitaip opozicija, laimė
jusi rinkimus, negalėtų suorga
nizuoti valdžią. Bet socialdemo
kratai delei to nukertėsią, kaipo 
partija, nes geriausias savo jė
gas jiems teksią atitraukti nuo 
partijos darbo.

Toliaus laiško autorius, kaip 
paduoda “Keleivis”, rašo:

“Ištikrųjų, Amerikos lietu
vių inteligentai, kaip Grigai
tis, Bagočius, Gugis, Jurgelio 
nis ir kiti senesni socialdemo
kratų draugai, turėtų pames
ti asmeninius savo ‘komfortus 
po Dėdes Šamo skvernu ir 
hors laikinai atvykti Lietu
von gelbėt ją nuo juodojo 
smako, iš kurio nasrų ji šiuo 
tarpu pasiliuosavo”.

Skaitant to buvusio amerikie
čio žodžius apie “komfortus po 
Dėdės Šamo skvernu”, mus ima 
juokas. “Naujienų” redaktorius 
;o gero gal būt yra mažiaus ra
gavęs, negu dauguma musų 
draugų, gyvenančių Lietuvoje, 
— nors mes žinome gerai, kad 
ir jiems tenai ne pyragai.

Bet kad Lietuvos socialdemo
kratai, stodami į valdžią, užsi
dėjo sau didelę naštą ant pečių, 
tai tikra tiesa. Amerikos lietu
viai darbininkai fturi juos da
bar remti dar uoliaus, negu iki 
šiol.

“Lietuvoje, šiaip ar taip”, 
rašo p. Sirvydas, 
darys šios partijos: 
čiai liaudininkai, 
partija, tautininkai
Red.) ir socialdemokratai 
(bent taip atrodo). Jeigu tik 
taip įvyks, tai ir amerikie
čiams, minėtų Lietuvos sro
vių pritarėjams, reikės vieni 
prie kitų (vieniems prie kitų. 
“N.” Red.) taikintis, kaip 
draugijiniame gyvenime, taip 
ir politikoje; reikės arti ir 
nuošiidžiai bendradarbiauti 
(nesakome, kad vieniems su 
kitais susilieti ar vieniems 
tarp kitų praskysti, bet — 
bendrauti).

“Dabar bent vienas aišku 
darosi, kad visi tautininkai 
liberalai, visi Sandariečiai, vi
si tautininkai ‘smetonininkaf, 
visi socialistai, ir visi šiaip 
nuošaliai stovėję pažangus lie
tuviai, turės visuomenės dar
be laikytis kaip ir ‘vieno blo
ko’. Tas sudalys didelę jėgą 
kiekvienai minėtai srovei au
gti pačiai viduje ir sėkmin
gai dirbti bendrą darbą, kaip 
abelnai lietuvių gerovei čia 
Amerikoje^ taip ir Lietuvai 
padėti”.

Thc United States' Daily ba
landžio 29 d., šių melų, davė 
vizų statistikas. Tos statistikos 
buvo gautos nuo Valstybės De
partamento Washington’e, ir 
nuo svetimų 
Washingtonce.

šalis

Belgija 
Danija 
Franci ja 
Vokietija
Airija

Holandija
Norvegija 
Švedija 
Šveicarija

Čekoslovakija 
I >anzigas 
Estonia 
Finlanjiija 
Vengrija 
Latvija 
Lietuva 
Lenkija 
Rusija

LAIKAI KEIČIASI

Brooklyno “Vienybė” redak-x 
ciniame straipsnyje sako, kad 
Amerikos lietuviai dabar turė
sią susigrupuoti į du bloku — 
vieną, kuris rems Lietuvos val
džią, ir antrą, kuris kovos prieš 
ją-

Matote, dabar “Vienybe” jau 
siūlo bendrą frontą socialistams^ 
O ar čia senai ji stojo prieš tai 
visomis keturiomis?

Užpernai ir pernai .metais lie
tuviai socialistai keletą kartų 
viešai pareiškė, kad musų pa
žangiųjų srovių susitarimas bu
tų pageidaujamas dalykas. Tuo 
klausimu Lietuvių Socialistų 
Sąjunga paskelbė ir oficialę re- 
zbliuciją. Ji nurodė, kad jeigu 
socialistai ir sandariečiai nega
li bendradarbiauti politikoje, tai 
jiems reikėtų sueiti į artimes
nius santykius bent kultūros 
darbo srityje. •

Bet sandariečių vadai ir spau
da atsakė į tai tiktai pasityčio
jimais ir užgauliojimais. Vienas 
jų centraliniame sandariečių or
gane net pastatė socialistams 
arogantišką klausimą: “Su kuo 
mes turime garbės eiti j bendrą 
frontą?”

Dabar gi sandariečių laikraš
tis Brooklyne jau kalba ne tik
tai apie bendradarbiavimą, bet

Portugalija 
Ispanija 
Albania 
Armėnija 
Bulgarija 
Graikija 
Jugoslavija 
Palestina 
Persiu 
Rumania 
Sirija «

' šalių atstovų

Kvota Kiek vizų
prašyta *

34,007 94:931
512 4,000

2,789 4,000
3,954 1,500

51,227 16,655
'28,567 3,(XX)

100 400
1,648 13,707
6,453 25,000
9,561 20,000
2,081 7,(XX)

785 -30,000
3,073 250,000
228 179

124 300
471 4,000
473 20,(XX)
143 1,5(X)

344 20,00
5,982 250,000
2,248 50,000
3,845 500,(XX)

503 3,(XX)
131 26,(XX)
100 500
124 j24(
100 10^000

7,500100
671 20,000
100 500
100 400
6(k3 15,000
100 20,(X)0
100 200,(XX)
12L 600

kvotos sudaro
:t iš viso 1,619,-

Australija 
ir t.t.

Visų šalių 
164,667, kuo;
066 žmonės prašė vizų atvažiuo 
ti į Suv. Valdybes. [FL1S].

Seredžius

ties7 d. Nemune 
pagautas beplaukiąs

Ištraukus pasirodė,

^Gegužės 
Seredžium 
skenduolis, 
kad tai esąs Kacas Jankelis, ki
lęs iš okupuotos Lietuvos. Be 
svetimšalio liudymo, daugiau 
pas j į jokių dokumentų nerasta.

. — VI. Erikas.

“Valgyti kiekvieną dieną, mie
goti pa stogu, dažnai mainyti 
rubus..A •

Fernandas Diburgas laikėsi 
laisVai, rengėsi paprastai, bet 
puikiai (kas kainuoja ypatingai 
brandai), žodžiu, matėsi, kad 
jis jau išsprendė tą gyvenimu 
problemą. Jo arbatpinigiai ver
ti lenktis visas nugaras. Pa
žvelgęs j svetainę, kame lošė į 
bakkara, jis pastatė du šimtu 
lui iškarto ir..., pralošęs juos, 
buvo nusiminęs nedaugiau, ne
gu tamstos, pametę dėžutę deg
tukų. Be abejo, tasai žmogus 
maudėsi aukse. Ar nebuvo In- 
do-Kinija senu Eldorado? Ir 
štai žmogus nerado sekreto
rės, nors reikalauja tiktai ne
daug inteligentiškumo ir daug 
atsidavimo. Visa 'kita nesvar
bu: jis tai pats pasakė...

Mimi galvojo apie tai; jinai o paskui eitų ant bikąrios kvai- 
apie tai galvojo iš visų jėgų; ' lystės, kad tik sulaikyti potvi- 
jinai apie tai galvojo dešinėn nį ašarų.
ir jinai apie tai galvojo kairėn, I Mimi verkė labai 
kaip sako kiniečiai— meistrai 
minties šioje planetoje, apgy
ventoje, bendrai paėmus, žmo
nėmis lengvaširdžiais, kad ne
pasakyti—beprasmiais...

Ir buvo jau labai vėlu, kuo
met jinai staiga pasiryžo pasa
kyti Diburgui, su kuriuo jinai 
tiktai ką šoko , (jis šoko, kaip 
tamstos, ir aš, tasai gamintojas 
medvilnės ir kaučuko, nugalė
tojas dramblių ir tigrų):

—Bet, m-r, jeigu tamsta vis
gi nerasi sekretorės?

Ir Diburgas negalėjo nenu- 
, si j nokti, taip netiko tas klau
simas prie apystovos, kurioje 
jis buvo užduotas.

—Mademoisele,— atsakė jis 
visgi gana linksmai,— jeigu li
kimas ištiesų nesusimyles ant 
manęs, aš pasielgsiu taip, kaip 
elgiausi jau dvidešimts metų: 
aš apsieisiu be sekretorės.

—Bet tai bus baisinga tams
tai !

gūros, kaip kitas veda—dėlei 
jųjų kraičio?..

Diburgas apžiūrinėjo M imi 
smalsiu, bet nelabai maloniu 
žvilgsniu. Jie sėdėjo* bare. Mi
lui, drąsumui, prarijo 
bokalu vyno.

—Monsieur Diburgai, 
tamsta pasitenkintum 
nors kaip aš?.. Aš noriu 
Ryti: manim.

Ir jinai tuojaus pravirko.
—O, mansieur! O ne... lik 

tai nemanyk tamsta, kad aš juo
kauju ir išėjau iš proto!., 
visa tiktai nuo to, kad aš 
laiminga! taip nelaiminga, 
tamsta žinotum...

Duodu galviį nukirtimui,
ant visos žemės iš tūkstančio 
vyrų nesi ras nė vieno, kuris 
matydamas verkiančią moteriš
kę* hepajaustų save labai blogai,

salve

jeigu
kuom
pasa-

Tai 
ne-

kad

Tams- 
įsivaiz- 
trupu- 

roman-

būti. Bet ne labiau baisinga, 
kaip buvo ikišiol. Kad tamstai 
tai Įrodyti, aš tamstai prisipa
žįstu, jog sekretorė man tikru
moje ir nereikalinga. Aš ieš
kojau ne pagelbi įlinkės, o 
draugo... draugystės. Aš senas, 
pas mane nėra nė dukterų, nė 
dukterėčių, nė artimų giminai
čių...’

Tokiu atveju, jeigu jinai bu
tų nevisai neišmanėle ir nors 
niekam netiktų, bet prigulėtų 
prie tamstų draugijos...

Toji “jinai” puikiausiai 
eitų savo pareigas. z Taip. O! 
kodėl aš nesutikau nelaimingos 
mergaitės, dukters pabėgusio 
bankieriaus, 'arba vaikelio, iš
sigelbėjusio iš sudužimo, kuria
me visi Žuvo!.. AŠ nuo jos ne
reikalaučiau nieko, be švarių 
rankų, inteligentmi 
geros širdies, rh 
tai atsitinka tiktai

Fokstrotas kaip 
gč. / 
užstelbė žodžius ir 
Mimi užteko drąsos ištarti pir
mus sprendžiamus žodžius:

—<Gal tamsta ieškojai ne ten, 
kame reikia, monsieur... Mon
sieur Diburgai?.. Pasakyk tams
ta: jeigu tamsta pasitenkintum, 
pavyzdžiui, gera maža moteriš
ke, labai nežymia... pilnamete, 
žinoma, ir laisva savo elge
siuose... galinčia apleisti savo 
girhdytojus... be skandalų ir 
trukšmo... Aš kalbu, matai, 
tamsta, apie mergaitę, kurią aš 
žinau... apie jauną ypalą, pil
nai nepeiktiną... bet kuriai įgrį- 
so iki mirties tai, kas vadina
ma gyvenimu jaunos mergai
tės... Tamsta mane supranti? 
Apie jauną ypalą, kuriai įgri
so tenisai, flirtai, ma-iongai... 
apie jauną mergaitė, kuri ne- 
daloidžia išduoti save už vyro... 
Ne iš meilės prie priešginumo, 
o todėl, kad jai atpikrios tur
tingos jaunystes, ir jinai neno
ri, kad *ą vestų dėlei jos li-

karčiai, 
I et Diburgas neišleidė ir ber- 
(ainio valandos tam, kad nu- 
£ aušinti jos ašaras. Jis tiesiog 
pažadėjo padaryti visa tai, ko 
Mimi nenorėjo, t. y. paimti ją 
.su savim į Indo-Kiniją.

Tasa? Dieve mano! 
tos ir patys galite sau 
člnti. Jinai buvo tiktai 
t i kvailesnė ir truputį
tingesnė, negu visa lai, ką tu- 
i i teisę išgalvoti romanistas 
su geru vardu.

Toks romanistas, kaip aš, ap
sisaugos aprašinėti, kaip Mimi 
apleido Bolį ne rytiniu trauki
niu, kaip sutiko Paryžiuje Di- 
burgą ir išvažiavo su juo į 
Marselį. Prie viso to jie nepa
sikeitė nė dešimčių žodžių, bet 
tų, kitrie buvo butini. Ir da
bar traukinio restorane, Mimi 
išdrįso tik atsakyti: “Taip, mon
sieur, mersi, monsieur, labą 
dieną, monsieur”, vis viena 
dvasia, rydama seilę. Tiesą pa
sakius, josios naujasai patronas 
varė jai baimę..’, beveik tokią 
pat, kaip maman iki užvaka- 
lykščios dienos.

Tuo tarpu, Diburge nebuvo 
nieko bendro su baidykle, šalę 
jo Mimi jautėsi nepavojuje pil
noj prasmėj to žodžio. Bet Di
burgas iš pirmos dienos sten
gėsi išaiškinti padėtį: jis tai 
darė su dideliu taktu, su tuo 
taktu, kurio nepirkti nė už jo
kią kainą.

—Mano mergytė... aš turė
jau pasakyti:, modemaiselle Mi
mi... arba dargi... kaip tamstos 
tikrasai vardas?

(Bus daugiau)

o proto ir 
įsigąilėjimui, 
romanuose...
tik užsibai-

Aplodismentų triukšmas 
’ > tiktai dėlto

GULBRANSEN PIANAI

Gerumas, tobulumas balso. 
Lengvai groja; negali susi
lyginti su kitais pianais; 
kainos visiems prieinamos. 
Parsiduoda ant lengvų iš
mokėjimų.

JOS. F. SUDRIK
Pianų Krautuve 

. 3343 So. Halsted St.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Streikininkės moterys 
.išvežtos kalėjimai!

Dvidešimt penkios moterys
ir merginos šeštadieny prisi
statė pavieto kalėjimai), kad 
pradėjus kalėjimo bausmę, ku
rią joms uždėjo paskilbęs in- 
junctionų teisėjas Dennis E. 
Sullivan už pikietavimą dirbtu
vių laike streiko, nepaisant jo 
išduoto injunctiono. Visos šios 
mergaitės ir moterys yra na
rės International Ladies Gar- 
ment \Vorkers Union ir teisėjui 
nusidėjo laike moterų rūbų siu
vėjų streiko balandžio mėn., 
1921 m. Nuo to laiko buvo ve- 
dąma ilga kova už jų paliuosa- 
vima, bet teismai visur parėmė 
injunctionų teisėją. Kada ta 
kova buvo pralaimėta, tai daug 
žymių Cbicagos moterų, kaip 
Jane Adams, Mary McDosvell 
ir k., atsikreipė prie teiėjo 
Sullivan, maldaudamos pasigai- 

; Įėjimo, bet ir tai nieko negel
bėjo. Teisėjas, kuris įstatymais 
jau neteko galios išdavinėti in
junctionų, matyt, norėjo išlieti 
paskutinę savo nepakantos dar
bininkams 'tulžį ir visas šias 
streikieres pasiuntė kalėjimai!. 
Jos visos yra nuteistos kalėji
man nuo 10 iki 70 dienų ir be 
to turi užsimokėti piniginę pa
baudą nuo $100 iki $350.

Streikieres išlydėti kalėjiman 
susirinko didelis būrys jų drau
gų ir draugių darbininkių ir! 
taipjau unijos viršininkai. Mer
ginos .ėjo kalėjiman daug ne
paisydamos, žinodamos, z kadi 
darbininkų kovoj su savo iš
naudotojais tai yra neiš veng
tinas dalykas, kuomet teismai 
ir policija yra išnaudotojų ran
kose. Bet daug sunkiau buvo 
eiti kalėjiman moterims, ku
rios namie palieka savo šeimi
nas be jokios priežiūros —- sa
vo vyrus ir mažus vaikus. Tų 
daugelis verkė. Niekurios mo
terys serga džiova, kurią jos 
įsigijo dirbdami* nesveiką siu
vėjų darbą nesani tarinėse dirl>- 
tuvėse ir delei nedidelių uždar
bių negalėdamos tinkamai gy
venti. Joms kalėjimas yra ly
gus pasmerkimui mirčiai.

Išviso yra nuteista kalėjiman 
12 streikieriai-streikierės. šeš
tadieny prisistatė, kalėjiman 25 
moterys ir merginos ir du vy
rai. Kitos moterys ir merginos 
prisistatys kalėjiman šiandie. 
Viena darbininkė net iš Colo- 
rado valstijos sligryžo, kad atli
kus kalėjimo bausmę.

Šerifas ir VVestbrock 
kalėjime

Cook pavieto šerifas Peter 
M. Iloffman ir buvęs Cook pa
vieto kalėjimo viršininkas 
VVesley II. \Vestbrook*jau sė
di kalėjime. Sodinę kitus kalė
jiman ir laikę juos ten, dabar 
patys atsisėdo kalėjiman. šeri
fus Iloffman turės išsėdėti 30 
dienų VVheaton kalėjime ir dar 
užsimokėti $2,500 pabaudos, o 
VVestbrook turės išbūti De

Kalb pavieto kalėjime keturius 
mėnesius. Abu patys prisistatė 
kalėjiman ir pasidavė federali- 
niam maršalui.

Jiedu abu atsidūrė kalėjime 
už paniekinimą federalinio teis
mo, nes jie perdaug didelę lais
vę davė Cook pavieto kalėjimo 
butlegeriams Lake ir Druggan, 
kuriuos buvo nuteisęs kalūji- 
man federalinis teismas. Kaip 
buvo teisine liudijama, ta lais
ve butlegeriams brangiai kai
navo. Lake liudijo, kad jis ka
lėjimo sargams ir viršininkams 
i trumpą laiką sumokėjęs 
$20,500 kyšiais, šerifas lloff- 
man ir VVestbrook dar galės 
būti teisiami ir dėl kriminali
nio apsileidimo einant savo pa
reigas. Jų teismas už tą dalyką 
veikiausia bus jiems išėjus 
kalėjimo.

Lieiuviii Rateliuose. įvairiais reikalais lietuviai prie

iš

Smulkios Žinios
Didelė munšaino dirbtuvė, 

kuri į dieną išleisdavo po 4,- 
500 galionų munšaino, rasta 
trijose sankrovose prie 4949 
Broadsvay. Ji varė “retai!” biz
nį, turėjo 1,000 kosi imi ierių, 
kuriems munšainą pristatinėjo 
keturiais automobiliais. Kostu- 
micrių sąrašas taipjau paimtas.

Restoranų savininkų asocia
cija atsikreipė į teismą, reika
laudama injunctiono prieš res
toranų darbininkų uniją, kad 
uždraudus niekurių restoranų 
si reik nejautiems darbininkams 
pikietuoti tuos restoranus.

Harry Person, 23 m., 3173 
Abbott ('t., darbininkas, užsi
mušė nukrisdamas nuo dešim
to aukšto budavojamo namo 
prie Dcwitt Ct. ir Delaware 
1’1., prie kurio budavojimo jis 

• Ili rbo.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausįjį paštą (Ciarl 
r Adams gatvių) atsiimti. Rei 

kia klausti prie langelio, 
>adėta iškaba “Advertised
iuw” lobe j nuo Adams gat 
vės,

kui
Win-

pasakant laiško NUME- 
kaip kad šiame sąraše pa- , 
ta. Laiškus paštas laike ( 

pa-1tik kelurioliką dienų nuo 
skelbimo.
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Brighton Park
Nauja organizacija

daug dar- 
gyvuojančių 
jos dar ge- 
dar ir nau-

štai apie trys

valdžios leidimas 
O svarbiausi da
lius davimas pa
kam tik bus ga-

J. J. Grišius, galima sakyti, 
yra vienas iš tų vadinamųjų 
“self made”, kuris pats, be 
kitų paramos, užbaigė aukštes
nį mokslų. Jis yra Chicagoj gi
męs ir augęs iš paprastų dar
bininkų tėvų, kurie neturėjo 
ištckliuus duoti jam pagalbu 
mokslą baigiant. Taigi Juozaę 
užbaigęs pradinę mokyklą eina 
d tenorųis į darbą, o vakarais į 
mokyklą ir taip per savo tvirtą 
pasiryžimą ir po ilgų metų 
sunkaus darbo birželio 9 d. ga
vo diplomą iš Chicago-Kent 
College of Law. Juozas yrą 
jaunas vyras, 33 m., vedęs ir 
pavyzdingas šeimynos tėvas; 
gyvena po 6515 S. Rockwelb St. 
Jis taip pat yra ir geras drau
gas lietuviams; nors čia gimęs 
ir augęs, bet labai gražiai kal
ba lietuviškai ir lietuvius myli.

Birželio 9 d. vakare į jo na
mus ‘buvo susirinkęs gana gra
žus būrys lietuvių pasveikinti 
musų naują advokatų. Vakaro 
vedėjas buvo jaunas studentas 
Stasys
vo Dr. C. Vezęlis, p. Pr. Sta- 
sulis, p. J. F. Eudeikis, p. Nor
vilas ir dar keletas kitų, kurių 
vardų neteko sužinoti.

Advokatas J. J. Grišius yra 
narys kelių lietuvių draugijų, 
taipgi yra direktorius Gedimi
no Budavojiino ir Skolinimo 
Bendrovės; taigi kaip nuo ben
drovės, taip nuo draugijų ir 
draugų susilaukė ne lik pasvei
kinimų, bet ir gražių dovanų, 
kurios buvo .prisiųstos tą va
karą.

Advokatas
ras pavyzdis musų jaunimui; 
jisai parodo, kad žmogus savo 
pasiryžimu gali viską atsiekti, 
jeigu tik turi tvirtą valią ir 
norą. Iš savo pusės aš taipgi 
linkiu advokatui Grišiui pilnai 
atsiekti savo tikslo, ne dėl var
do, bet dėl darbo ir žmonijos 
patarnavimo. —J. J. P.

visgi kartais įvyksta ir šis-tas 
paminėtino.

štai kad ir šeimyniškas vaka
rėlis p. J. Slavinsko namuose į- 
vykęs birželio 1 d. Tą dieną 
pats J. Slavinskas §u savo žmo
na buvo išvažiavę | Ręckfordą 
pas savo brolį ir draugu# pa
viešėti. Jų duktė/Su savo vyru 
Simonavičium buvo pasilikę na- 
rųie. O kadangi tai buvo tėvo 
gimimo diena, sumanė surengti 
tikrą siurprizą ir susikvietė ar
timesnius draugus. Kada( tėvas 
sugryžo namo, rado jau pilną 
stubą svečių ir dailiai gėlėmis 
papuoštą 
nustatytą 
buvo jam 
jis visai
prisimintų jo 46 metų gimimo 
sukaktuves.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Di. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO '
So. Ashland1800 Avė

Picža; iš kalbėtojų bu-

DR. VAITUSH,
OPTOMETRISTAS

esti
mo, skaudamą akių karfltj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mą< 
žiaurias klaidas. S pečiai ė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street

akių įtempimą, kuris 
galvos skaudėjimo, 

akiu aptemimo, nervuotu-

ir gardžiais valgiais 
stalą. Tai ištikrųjų 
tikras siurprizas, nes 
ir nemanė, kad kas

Valandos: 
4:30 ir nuo 7 iki 

nuo 2:30 iki 4:30 po pietų 
REZIDENCIJA: 

2226 Mareliai! Blvd.
TELEFONAS CRAWF0RD 1480 

TELEFONAS CANAL 0464

Nuo 2 iki 
. Hoj

10. Ncdč-

Draugai tas sukaktuves gra
žiai paminėjo, pasivšlgė, pa
žaidė, pasilinksmino ir linksmai, 
linkėdami p. Slavinskui ilgų 
metų, išsiskirstė.—Ten Buvęs.

Adomaitis Kostanaja 
Aglinskui Juosu 
Ashmus John 
Banis Mrs A 
Balchunos Vincent 
Chinskis Stanislovas
Doveika K 
Grigutis K 
Jankauski John

Koveluns K
Mostejko Bronis
Pilitavvskis Tom
Polyansko Anton
Radovvitz August

Rumsas Kazimieras
Stirka Jonas
Tenteris Peter
Vielkauskis Petras

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

Ngal ima praleisti nepastebė
jus, kad šioj apielinkej yra. ne- 
mažas skaičius organizacijų; 
vienos jų pašelpinės, o kitos 
politinės ir visos kiek žinau ge
rai gyvuoja. Bet musų brigh
ton parkiečiai lai kaip tas’ gy
vasis sidabras: juda kruta, reiš
kia, nenustoja darbavęsi. Ne 
tik kad tie musų broliai su di
deliu pasišventimu 
buojasi prie jau 
organizacijų, kad 
riau gyvuotų, bet 
jas organizuoja,
mėnesiai atgal čia tapo suor
ganizuota nauja grynai ant biz- 
niškų pamatų organizacija, var
du Mid-VVcst Home Loan 
Association of America, ši or
ganizacija yra inkorporuota ir 
jau gautas iš 
bizniui daryli, 
lis biznio tai 
skolų visiems,
įima duoti ant pirmo, antro ir 
trečio morgičių, mažesnėm ar 
didesnėm sumom. Be to dar bus 
galima pirkti, parduoti ir nau
jus statyti namus; taipgi pirk
ti įvairius vertingus popurius 
ir t.l. Dabar kol kas direkto
rių susirinkimai laikomi kas 
penktadienis, adresu 4100 Ar
cher Avė., 8 vai. vakare. Kam 
reikalas, tegul kreipiasi prie 
jų. Manau, gerai kad mes čia 
susilaukėm tokios organizaci-j 
jos, kuri, jau iš kalno matosi,1 
piniginius reikalus mokės pil
nai patenkinti. Jau ir dabar, 
kurie per šitą trumpą laiką 
kreipėsi su reikalu gauti pa
skolos ir gavo, yra užganėdin
ti; taipgi yra užganėdinti ir 
tie, kurie priklauso- prie pami
nėtos organizacijos, nes jų įdė
ti pinigai neša didelį nuošimtį.

Tos organizacijos viršinin
kais yra: prezidentas — Jonas 
Aleksandravičius, iždininkas — 
Juozas Mikalajūnas, 
rius — St. Dambrou, 
sekretorius -- Anton

KIMBALL

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar- 
nauju geriau ir pi- 
giau negu kiti, to- 
<lel’ Pr*klausau 

W 7*1 l,r*e išdirby- 
■ etės.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

Pohne Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47tn Street
Netoli Ashland Avė.

Grisius yra ge

Grojikliai 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

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė. -
Chicago, III.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St., Chicago

f— ...  . ", ......
Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

finansų 
.1 ūsas, 

noloras!
direkto- 

Bardzius, p. Pu- 
vin, J. Mikalaju- 

| nas, J. Alexander, A. Saldokas, 
Į St. Dambrou, J. J. Mitchell, A.
J ūsas ir kiti. Kiek patyriau, tai 
čia paminėti žmonės rimtai ei- 

! na savo pareigas ir kurie rei
kalingi yra pastatyti po kauci-

Pas East Side lietuvius 
janitorius

riai

čiai turi 
sidiečiai 
ką, o 
morgičių 
beat us.

tai taip. Bridgeportie- 
Universal banką, VVest-

Metropolitan bau-J 
brighton pa r k ieč i a i 
banką. You can never 
«-Ne reporteris.

Maruuette Mauor
ši nauja lietuvių kolonija su

silaukė dar vieną naują lietuvį' 
profesionalą. Trečiadieny, bir
želio 9 d., Juozas Grišius užbair 
ge advokato mokslą ir dabar I 
tik lieka dar išlaikyti valstijos( 
kvotimus ir p. Grišius bus jau 
pilnas advokatas. Juozas Gri
sius South Sidės lietuviams yra Į 
gerai žinomas, nes per kiek1 
metų jisai dirba prie Pcoples’ 
Stock Yards Stale Bank, kur!

Butų labai gerai East Side
lietuviams jarutoriams, jei 
tankiau parašytų apie
apielinkės lietuvių janitorių 
venimą ir kitus įvykius,

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Teį. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

kas 
šios 
gy
nės

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

0h 
Henry! 

Americafs

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

8514-16 Roosevelt Kd 
Arti St. lx>uis Avė.

CHICAGO, 1LL.

Candy/

Pašalink Kosulį, Šalti,' Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

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 mėnesį:

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis”
(12 colių, $1.25)

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

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

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

dudetf. Childran’a Muataroto (k>n<wa- 
ni forma) Mc.

Geresnis nei Mustard Plaster.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip 
‘ J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, v jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liiterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo ' aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Loųis, U. S. A.

Mala! Kas Dedasi?

“Save’’ reiškia gelbėti; išgel
bėti; Kūnytį; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
įš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų. #
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Lietuvių Kaleliuose SIŪLYMAI KAMBARIŲ REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

Cicero
Chtftas
)., dai-

PASIRENDAVOJA kambarys 4^45 
So. Fairlield Avė. 2 f L fiąnt.
------------------ ------- -------- ———

VYRŲ

Kubaniaus Kazokų 
birž. 9 d., 12:15 v. p. 
navo \Vestem . .leetrie 
bininkams ir jų dainavimas
į visus padare didelį įspūdį, o 
jų klausėsi keli I ūksiančiai
įvairių tautų darbininkų.

Jau nuo kelių metų čia įves-, 
ti pietų laiko koncertai po at
viru dangum, duodami pagalba 
”loud speaking system”. ’i'uose 
koncertuose tenka užgirsti ivai-. 
rių artistų, bet visiems labiau
sia patiko tas mažas, bet gar
sus kazokų choras. Miela klau
sytis tokių gerų dainininkų. 
Besiklausant jų many nejučio-i 
mis kilo klausimas: “Kada mes. 
lietuviai, turėsimu toki chorą?” 
Kaip butų puiku!

Lietuvis.

įVAIBŲS SKELBIMAI 
BAGDONAS BROS.

MOVING, FAPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling 
Turime daug metų patyrimą

3238 So. Ilalsteci St.
'l'el. res. Vds 3108—Blvd 7667 office

REIKAUNGAS žmogus dirbti ant 
farmos. Lengvas darbas, geras už
mokestis Kreipkitės U. P. Suromskis

Co., 3352 So. Halsted St., Telefo
nas Boulevard 9641.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

Kas girdėt Naujienų laiva 
korčiy skyriuje?

žinomas naujienietis V. Ru
činskas išvažiavo 12 d. birželio 
kaipo turistas laivu Ix?viathan. i 
Žada atlankyti ko ne visų Euro- Į 
pa, o daugiausia laiko viešėti 
Lietuvoj ir pasismaginęs vėl 
grįžti į .Jungt. Vialstijas.

VVilliam Zemantauskas išva
žiuoja į Lietuvą 16 d. birželio, 
laivu Pres. Roosevelt. Pabuvęs 
ir pabalevojęs Lietuvoj žada

RADIATORIŲ TRLJBELIAI
Ar jus turėjot kada nors trubelį 

su savo karo radiatorių nuo perdi- ! 
delio įkaitimo? Tai yra paprastas j 
atsitikimas iš priežasties, kad radia. I 
torius yra perdaug prisivėlęs.

Tiktai įpilkit ketvirtą dalį keno j 
»Sani-Fldsh į radiatorių kol vanduo 
dar yra šiltas. Paleiskit inžįną per Į 
5 arba 10 minutų, paskiau išdžioviu- , 
kit. (Atidarykit plačiai, kad purvas 
galėtų išeiti lauk. Paskiau išskalau- j 
kit su vandeniu prieš vartojimą. Var. i 
tekit antra liek Sani-Flush dėl iš- ( 
valymo trokų radiatorių ir tegul jis ( 
pastovi radiatoriui 10 arba 15 minu
čių.

Pranešimai
Prisidėkite i šią draugiją

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia savišelpos organiza
cija Chicagoje — priklauso net 800 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas siekia arti $15,000. Yra trys 
skyriai pašelpos sergantiems na
riams: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metu. Iki gruodžio 
12 d., 1926 metų yra priėmamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So. 
Halsted St. Tel. Roosevelt 8500.

Pavieniai nariai norinti įstoti j 
šią draugiją, galite paduoti prašy
mą bile vienam draugijos i._ 
arba kreipkitės į “Naujienas”, 
galėsite išpildyti aplikaciją j 
cagos Lietuvių Draugiją S. P.

Naujienos, 1739 So. Halstcd 1

rija Chicagoje

nariui, 
čia 

Chi-

St.

susi- 
, 7:30 

vai. vakaro, paprastoj svetainėj. Vi
sos narės malonėkit atsilankyti, nes 
turėsim daug svarbių reikalų 
tarti. —R. L. S.

Lietuvos Dukterų Draugijos 
rinkimas įvjks birželio 14 d.

ap-

Pirmyn Mišraus Choras turės dai
nų praktiką antradienyj, birželio 15 
d., 7:30 vai. vak., Pulaski Park svet. 
Visi dainoriai būtinai bukite laiku, 
nes turėsime dainuoti Socialistų Par
tijos Press 
želio 20 d.,

piknike, kuris įvyks bir- 
Rivervievv Parke.

— Choro Valdyba

Amerikos Lietuvių 
kliubo mėnesinis 

įvyks birželio 14 dieną, 
., Strumilo svetainėje,

Roseland. — 
Piliečių Politikos 
susirinkimas j 
7;30 vai. vak., 
158 E. 107th St., Roseland, III. Visi 
draugai kviečiami dalyvauti.

— W. Kristopaitis, Rašt.

JIESKO PARTNERIŲ
. REIKALINGAS partneris arba bu- 
čeris į bučernės biznį, yra visi įren
gimai. Kreipkitės

»3337 So. Auburn Avė.

ISRENDAVOJIMUl
3 OFISAI ant rendos, 2419 West- 

Marųuette Rd., labai graži vieta, prie 
Western Avė., ir gražus nauji ofi. 
sai; su renda sutiksime.

Tel. Hemlock 0900

ofi„

GASOLINO ir tepalo stotis, di
delis biznis, geriausioj vietoj mies-^....—
te, prie bulvaro, netoli vidurmies-' $7500. 
čio, galit uždirbti pinigų, kaina 
$6,000, išmokėjimais, tol. Monroe 
4157.

2 FLATŲ namas, 4—4 kambarių, 
didelis skiepas, 2 karų garažas,

ATSIŠAUKIT šiandie, jei norite 
pirkti pirmos rųšies grojiklj pianą, 
yra 64 rolės, benčlus, kabi notas už 
$125, Įmokėti $25. o kitus po $10 j 
mėnesį. Pasinuitvkit nu Mr. Schnei- 
der, 2332 W. Madison St.

2 FLATŲ mūrinis namas, 4—4 
kambarių, $8500, reikia tik biskj 
įmokėti.

5—>5 ir 6—6 kambarių namas, su 
skiepu, elektra, vanos, tile grin
dys, karštu vandeniu šildomas.

NAUJAS 2 augštų mūrinis namas 
ir krautuvė, ofisai 
si ant Archer Avė 
Brighton Parke ir 
sime

Res. Tel. Hemlock 5241
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malovojam ir popioruojam. Už-’ 

laikom malcvą, popiet#, 
stiklus ir t. t.

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

REIKIA real estą te salesme- 
nų ii: moterų, pilnam arba da- 
linam laikui. Jus galite uždirb
ti daug pinigų kaip salesme- 
nas, jeigu' jus dirbate prie tin-

VVURLITZER grojiklis pianas j 
storage, parduosime už $95. Atsišau
kit luojau. American Piano Sales Co. 
2716 W. 22nd St.

augštai, randa- 
Geroje vietoje, 

.South Side. Duo_ 
pirmus ir antrus morgičius.

H. KOPEEWSKl
31192 ARCHER AVĖ.
Tel. I/iifayelte* 9305 

Republic 8915

Chicagos Lietuviu 
Draugijų Valdy
bos 1926 metams

DRAUGYSTE ATGIMTIES LIETU- 
VIV TAUTOS vyrų ir moterų val
dyba 1920 rrf,: Pirm. K. Lingvinas, 
3219 So. Lowe Avė., Pagalbininkas, 
P. štulienis, 3545 So. vvallace St., 
Nut. Rašt., B. Dubinskienė, 3613 S. 
Parnell Avė., Finansų Rašt., M. 
Čeplinskis, 3533 So. Walace St., 
Kontrolės Rašt., J. Paltanavičius, 
3751 So. Emerald Avė. ir A. Ja
ckūnas, 561 W. Dekowen St., ir J. 
Mažilauskis, 3755 So. Emerald Av., 
Kasierius, S. Balsis, 3548 South 
Lowe Avė., Durų Sargai: A. Tri- 

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

gera žemė dėl 
jus galite už

pili igus. Boulc-

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tessen krautuvė prie Western Avė., 
netoli teatro. 6419 So. Western Avė. 
Tel. Republic 8200.

NAMAI-ŽEME
STOGDENGYSTĖ

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už. $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apylinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Dilžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstąlga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi, j. J. 
lliinne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcne Lawnualc 0114.

Tel. Prospėct 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktu ir įrankių 

krautuvė
2805 W. 63rd Street

Visokios malevos, aliejai ir var- 
nišiai. Parduodama už (n įeinamas 
kainas.

I.IETITVIV SPAUSTUVĖ
Spauzdinam įvairius spaudos dar

bus: hjikraščius, knygas, konstituci
jas, ffrogramus, plakatus, tilcietus ir 

‘ visokias blankas. Spaudos darbus 
! padarome greit ir gražiai. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
į musų spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

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

PIRKIT PLUMBINGA PAS MU 
IR SUTAUPYK IT 35%

Mes pardundame visiems olselio 
kainomis

Lerinths! Plumbing Snpply Co„ 
1637 West Division St 

netoli Marshfield

Tel. Pu IIman 1413
.JOHN TENINGA

Namų Statytojas ir Generalis 
Kontraktorius

32 West lllth Place
Chicago, 111.

kupčios firmos.
Jei pasitaiko 

pardavimo, tai 
dirbti tdidelius
vard Manor Addition yra tam 
tikrai aprubežiuota vieta. Čia 
yra gatvekarių transportacija, 
suros, vanduo, šalytakiai ir vis
kas apmokėta. Tai yra tikra 
auksinė proga.

Mes nesenai atidarėm nauja 
West Side ofisą, ųetoli nuo mu
sų žemės. Atvažiuokit ir pasi
kalbėkit su mumis. Mums rei
kia vyrų ir moterų dirbti da
lį arba pilnų laika.

Mes išmokinsime jumis kaip 
jus galite uždirbti $50 į 
te savo liuosame laike.

savai-
Atsi-

4011 W. 20 St.
Ofisas atdaras nuo 9 iki 5 

po pietų, seredomis ir subato- 
mis iki 9 vak. i

VYRŲ ir moterų i dirbtuves, reg- , 
Laurantus, hotelius. Darbas dienomis 
ir naktimis. G RA H AM’S A GENI,’Y 
833 Mihvaukee Avė.

AUTOMOBILIAI
3

Tel. Lafayette 8705—8706

RU8IN BROS,
NAMU STATYTOJAI

4155 Archer Avė
CHICAGO

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. < Musų 

speeialumas Geras patar
navimas, Žemos kainos. 

SoBtheirns, 1912 So State St.

PRANEŠIMAS lietuviams. Mes 
turime visokių kvietkų popežiaus 
spalvos, išdirbtos kaip mistroncija. 
I'ueharistinio kongreso laike turi
te visi įsidėti? į langus. Adara vi
sados, kaina [>1 dr $2. 

80
2 durys\nuo Halsted St.

\V. 53 SI.

REIKIA DARBININKĮĮ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų dėl sor- 
tavimo skudurų. Harry Dray, 1447 
Blue Island Avė.

REIKIA merginos arba moteries 
abelnam namų darbui, prie geros šei
mynos. Vakarais galės eiti namo.

3436 V/. 67th Street

REIKIA DARBININKU
....................................... ............

VYRŲ

PROGA DEM JAUNŲ 
TINIO AMŽIAUS

IR VlDU- 
VYRŲ

Co. Patyri- 
nuolntidės 

ateičia, rei- 
........... 612

PRISIDĖTI prie Mfg. 
mo nereikia. Geros 
įplaukos su labai gera 
kia įvestuoti $3 00, atsišaukit 
N. Michigan Avė., Room 416, klaus
kit Mr. Mack, arba rašykit arba 
telefonuokit Superior 7122.
— -------- , —. „........ -----------------------

>EIKIA patyrusio teamsterio ir 
6 patyrusių darbininkų į geležies 
atkarpų jarda. Tiktai patyrę tegul 
atsišaukia. 20.34 Southport zAve.

150 NAUJŲ NAMŲ
Greitai augančioj sekcijoj, N. W 

Side, mokyklos, krautuvės ir trans- 
portacija.

$100
įmokėjus galėsit gyvent 4-5 arba 6 
kambaritj mediniame arba mūriniame 
bungalow.

KAINOS NUO $2800 IKI $6200 
$100 CASH

Tai viskas ko jums reikia — tas ir 
reiškia, ką mes sakam — kilus mo
kėkit lengvais mėnesiniais išmokėji
mais, taip kuip rendą. Tas olselio 
namų programas yra jūsų proga įsi
gyti vieną tų puikių namų tiesiai nuo 
savininko, išmokėjimais ką kiekvie
nas darbininkas gali lengvai pa
daryti.

ATVAŽIUOKITE ŠIANDIEN 
Daleiskit parodyti kaip lengva yra 
tapti namu savininku.

SAWIAK & CO.
7181 W. Grand Av. 

6107-6537 Irving Pat k Blvd.
Columbus 9552

Dabar Laikas Statyt 
Namus

REDLIN — HERMAN
Namų Statytojai

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

Tel. Brunstvick 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.

2 flaty mūriniai - be cash 
arba tik biskį įmokėti, pasta
tysime ant jūsų išmokėto loto 
už $10,(MM) ir atigščiau — bun- 
galow, $6,(MM), 3 
30 metų patyrę 
jai. Teisingas 
STERNFEL1) &

fintų, $10,000. 
namų statyto- 
patarnavimas. 
CO., 4100 N.

Hamlin Avc. Phone Irvinu 3008

PARDUOSIU arba mainysiu muro 
namą 6 flatų ant grosernės ar loto. 
821 W. 35th PI. Savininkas Telefo_ 
nas Vincennes 1143.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
po 8 kambarius namas. 1731 E. 92nd 
PI., 2 fl.

MORTGECIAI-PASKOLOS
» ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
JJfcfM South Kedzao Avė., 

Lafayette 6788

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

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

S t u d e b a k e r automobi
liai yra vieni iš tvirčiausių 
ir kainos prieinamos, nes 
kompanija pati viską ga
mina. Tokiu budu Stude- 

baker ir yra užvadintas “one profit 
car”. Niekas kilo pelno negauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamirta: 
bodies, enginųs, transmission, diffe- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalį iš kitų kompanijų. Tai
gi kas manot pirkti ar mainyti ant 
naujo, meldžiu 
atvažiavę jums 
sime.

Cash Už Jūsų Namų 
Įplaukas Ir Lotus

Už bile išmokėtą namą, 24 va
landų patarnavimas.

Atsineftkit 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

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS’ valdyba 1926 m.; Pirm. J. 
Rūta, 3422 So. Lowe Avė., Pag. St. 
Gasparaitis; 2160 N. Irving Avė. 
Nut. rašt. K. J.'Demereckis, 3331 
So Wallace St., Fin. rašt. P. Pau- 
zolis, 843 W. 33 PI., Kasierius V. 
Briedis, 6230 So. Rockwell St., 
Kontr. rašt. V. Gaudešius, Mt. 
Greenv/ood, III., I Kasos glob. Fr. 
Kiaune, II Kasos glob. A. Knistau- 
tas, Maršalka A. Smailis. Susirin
kimai atsibuna kas antrą subatą 
kiekvieno mėnesio, Chicgos Lietu
vių svetainėj, 3133 So. Halsted St., 
nariai priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 emtų senumo.

pašaukti mus, mes 
nuodugniau išaiškin-

Auto Sales
Halsted Street

Milda
3121 So.

'l’el. Boulevard 1685
Kuraitis ir 'A. Kasulis, Vedėjai

Jei norit sutaupyti pinigų 
atsilankyki t pas

WEST AUTO WRECKERS 
1220 So. Ashland Avė. Roosevelt 2794

Vartotų karų dalys visokių išdir- 
bysčių. Tajerai, tūbai, radiatoriai, 
baterijos |r t. t. Karai parduodami, 
perkami, tnainomi. >

VARTOTŲ KARŲ 
IŠPARDAVIMAS

Tiktai 4 dienas

$10 įmokėti ir po $5 j savai
tę. Visų išdirbysčjų ir typų. 
200 karų dėl pasirinkimo, 90

Kreipkitės:
4400 W. Madison St.

NAUJAS Nash, lenvas, six de- 
monstratjors, 200 iki 400 mylių, nau
jo karo garantija, Cicero Auto 
Shop, 5912—14 W. 22 St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI gasolino stotis, 

South Side, bargenas. jGeras biz-j 
nis, ilgas lysas, nebrangi renda, 
veikit greit, kaina $3,000, 336 W. 
Garfield Blvd., arba tel. Monroe 
4157.

BRIGHTON PARK
PARDAVIMUI restaurantns, gera 

vieta de4 biznio, ilgas lysas, pigi 
renda. Turime du bizniu, vieną tu
rime greit išleisti.

Kreipkitės:
3202 S. Halsted St.. 2 lubos 

Tol, Boulevard 2285

Chicagos Lietuviu 
Draugijy Valdy
bos 1926 metains

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS. Pirminin
kas J. Rūta, 3422 So. Lowe Avė.; 
Pagelbininkas K. Kunka, 2514 >W. 
45th PI.; Nutarimų Raštininkas S. 
Kuneviczia, 3220 So. Union Avė.; 
Finansų Raštininkas J. Grinius, 
723 W. 34th St.; Kontrolių Rašti
ninkas F. Kasparas, 3534 So. lx>we 
Avė.; Kasierius J. žilvitis, 3408 So. 
Emerald Avė.; Kasos Globėjai: J. 
Mačiulis ir W. Kleuba, 3113 South 
Halsted St.; Liet. Auditorium At
stovas P. lietukas, 818 W. 33rd PI.; 
Kliubo Trustistai J. Sliemlsdis, 
L Rimkus ir A. Mašiekas; Susi
vienijimo Draugyščių Komisija .1, 
Katčnas, W. Shimkus ir J. Shem- 
belis; Liet. Taut. Kapinių J. La
tėnas ir E. Bliumas. Kliubo susi
rinkimai atsibuna pirmą sekmadie
ny kožno mėnesio, Chicago Lietu
vių Auditorium, 31-33 So. Halsted 
Street. *
J. L. A. T. Kliubo Sekretorius

S. Kunevicze

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DARBI- 
NINKU, 2156 W. 23rd St. Chica
go, III. Pirmininkas Antanas Dra- 
bulis; Pirm. Pagelbininkas Juozas 
Žiurkauskas; Raštininkas Alexan- 
dras Svaranavich; Finansų Rašt. 
Simonas Judikis; Kontrolės Rašt. 
Jurgis Gasparas; Kasos Globėjas 
Adomas Malikauskas ir Juozas 
Strelkauskas; Kasierius Jonas 
Jaukštis; Maršalka Kaspar Kiella 
ir, Kazimieras ,Janulift; Teisėjas 
Antanas Vepstas; Vėliavos nešė- 
jiai Mikolas Maciukcnas ir Vladis
lovas Kiella. Mitingai laikomi kas 

s 3-čią nedėldienį.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ V. 
IR M. PAŠELPINIO KLIUMO 
valdyba 1926 m.: Pirm. N. Vili- 
maitis, 3235 Franklin Blvd., Pirm. 
Pagelb. Geo. Medalinskas, Rašti
ninkas M. Medalinskas, 5564 Jack- 
son Blvd., Fin. Sek*’. Kris Klibas, 
Kasierius M. Davidonis, Kasos glo
bėjai: Petras Fetrinis, Petras Me
dalinskas ir M. Davidonis, Maršal
ka Antanas Rudis, Knygvedys Rfi- 
mon Jakubonis. Susirinkimus lai
ko kas antrą nedėldienį, John 
Engels svet. 3729 W. Harrison St.

TAVO SAPNASs IŠSIPILDĖ
MURO mimas, bučernės ir gro

sernės biznis, 5 , pagyvenimai po 4 
rmmis kožnas, yra didelis storas, 
ir užmokėta. Randas prie bažny
čios ir ant geros gatvės, biznis iš
dirbtas per 7 metus. Parduodam 
viską, namą ir biznį, tik už $20,500, 
$10,000 įmokėti už viską.

SOFT Brink parlor biznis ir na
mas, storas ir 3 flatų pagyveni
mas viso 18 rūmų, viską parduo
dam, bizių ir namą, tik už $17,500, 
$9,900 įmokėti.

Taipgi turim 20 akrų fariną, 2 
mylios nuo miesto, ant cementinio 
kelio, 7 rūmų namas, visos kitos 
geros triobos, $150 medžių vaisių, 
3 akrai gražaus miško, ir visi 
vuliai ir padargai, labai gera 
ta dėl vištų auginimo, kaina 
$12,500, $1,000 įmokėti.

Taii»"i kita farma, 72 akrų, 
bai gražioj vietoj, visai netoli 
miesto, tik $225 už akerį su visais 
padargais. Jeigu manai ką pirkti 
ar mainyti Kenoshoj, Wis., kreip
kis prie musų. Greitas ir teisingas 
patarnavimas.

MARTIN’S realty co. 
.321 Milwaukee, Avė.

Kenosha, Wis.

z

gy
vi e-
tik

$390
DEL bulvaro namo didumo 

lotas 33X150 pėdų, Calumet 
distrikte, netoli bažnyčios; mo
kykla skersai gatves. Yra visi 
geri patogumai; gatvekariai, 
busai ir traukiniai. Title garan
tuota iy Chicago Title A Trusl

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted St. 

Box 773

KANKAKEE UPĖ

Pasirinkimui dideli lotai, pigios 
kainos, lengvais išmokėjimais,.' šalę 
yra gerai įrengtas kliubas. Musų pa-

i siūlymą nieks negali viršyti. Illiana 
Ileights Land Co., 1504 Strauss Bldg. 
Wabash 6736-6737. • /

EXTBA bargenas Brighton Parke. 
Savininkas išvažiuoja į formas ir( 
turi greit parduoti 2 pagyvenimų 
muro namą, 5 ir 5 kambariai, ar-t 
ha mainysiu ant lotų ar automobi
lio.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.
Box 774

PARSIDUODA duonos kepykla ir 
namas, labai pigiai. Mainau į na
mą, lotus arba kitą ką. Priimsiu 
$10,000 vertės į mainus. Parduosiu 
už pirmą teisingą pasiitlymą. 

535 W. 120 St.
Tel. Pullman 0071

.PARDAVIMUI geras kampi
nis restaurantas, lunch room, 
ilgas lysas. Atsišaukit, 4258 S. 
Ashland Avė.

Charles Pearlman

PARDAVIMUI per savininką, 4543 
S. Union Avė., 2 flatų medinis na
mas, gerame stovyje, yrn elektra, 
gasas, vana, karštas ir šaltas van
duo, garažas, kaina $5000, gerJau
sis pasiūlymas lengvais išmokėji
mais. ,

Tel. Van Buren5815

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas, 'teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ ant Bridgeporto 
valdyba 1926 m.: Prez. S. Mažeika, 
3149 So. Halsted St., Vice prez. J. 
Mineikis, 3219 So. VVallace St., Uut. 
rašt. D. Gulbinas, 3144 Wallace St., 
Turt. rašt. A. I^azauskas, 3339 So. 
Union Avė., Iždininkas J. Žilvitis, 
3310 So. Emerald Avė., Kontr. rašt. 
A. Radauskas, 3328 Auburn Avė., 
Maršalka V. Shulčius, 3358 South 
Ix)we Avė., advokaas A. Stasiulio
nis, 3236 So. Halsted St., Politiškas 
atstovas J. Ažukas, 3301 Auburn 
Avenue.

SIMANO DAUKANTO valdyba 1926 
metams yra sekanti: Pirm. T. Ja
nulis, 3430 So. Morgan St., Pagelb. 
pirm. V. Paplauskas, 3213 Auburn 
Avė., Nut. rašt. P. Killis, 941 W. 
34th St., Turto rašt. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė., Iždihinkas J. 
Racevičia, 3326 So. Union Avc., 
Kontr. rašt. J. Stonaitis, 3221 
Auburn Avė., Kas. glob.: J. Krikš
čiūnas, 3157 Emerald Avė ir Iz. 
Masaitis, 3211 So. Union Avė., Kny
giai, V. Stankus, 1819 So. 50th 
Avė., Cicero, 111. ir F. Valančius, 
3422 So. Morgan St., Maršalka J. 
Budrikas, 3329 So Morgan St.

Paskola namų savininkams nuo $200 
iki $2000. Užmokėjimui taksų, spe
cialių assessmentų, pataisymui, už
mokėjimui skolų arba dėl title. Me_ 
nosiniais išmokėjimais.

RELIANCE REALTY
& MORTGAGE CO.

30 N. USalle St. Franklin 1808

MOKYKLOS
Vasarinės Klesos

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

College
W. Madison Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

2407

VYRAI, BARBERYSTĖ 
APSIMOKA 

mokiname dienomis irMes 
karais ir jus galite uždirbti 
mokinatės, 
rengs jums 
lėsite eiti į 
raškykit

International Barber College
, 672 and 651 W. Madison St. 

CHICAGO, ILL.

va- 
kol 
pri- 
ga-

Musų išmokinimas 
darbą arba patys 
biznį. Atsišaukit arba

Jaunuoliams Pamokos
Su ateinančiu Liepos mėnesiu 

prasidės lietuvių kalbos pamokos. 
Mokslas tęsis kasdien po penkias 
valandas per dešimts savaičių. Tė; 
vai, kurie norite kad jūsų vaikai 
išmoktų lietuvių kalbos, rašybos, 
ir susipažintų su Lietuvos istori
ja, teikitės įrašyti berniukus ir 
mergaites ligi Liepos pirmai die
nai. , •

Amerikos Lietuvių Mokykla
J. P. Olekas, Mokytojas 

3106 S'. Halsted St, Chicago, III.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių 
chanikų ir šofferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 

asmenišką prižiurfiįiinę 
e j kelias savaites, Kaip

a mainymui sistemą ir asmenišką prižiui
4 po 5 kam- I jųsų išmoksite j kelias savaites,
t«« I I ra r. «' r. 4-1 a L 4-»

me-

PARDAVIMUI arba 
naujas mūrinis namas, < 
barius su visais naujais 'įtaisymais 1 atlikti didelius darbus. Darbas ko) 
ir keturių karų garadžius. Lotas jus mokinsitės, o kaip Užbaigsite, tai 
,66x125.

Savininkas:
6680 So. Talman 

RJione Prospėct

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ P. 
KLIUBO valdyba ant 1926 metų: 
Pirm. C. KaiYis, 5128 W. George 
St ; Vice pirm. L. Striupas, 1823 
W.' North Avė.; Nut. rašt. A. Wol- 
skis, 3341 W. Evengreen Avė.; Fin. 
sekr. S. Buneckis, 3312 Wabansia 
Avė.; Kasierius C. Lukis, 1821 Ne- 
braska Avė.; Maršalka P. Radžiū
nas, 3308 W. Evergreen Avė. Susi
rinkimai atsibuna paskutinę Sere- 
dą kožno mėnesio.
3310 Evergreen Avė., Chicago, III.

LIETUVIŲ TAUTOS' ŠVENT. MOR. 
parapijos 35 ir So. Union Avė. Či
kagoje. Vardai naujos valdybos 
1926 m.: Pirm.: Juozas Mickevi
čius, pag. Jonas Bartašius, nuL 
raštin. I>eonas Labanauskas, fin. 
rašt. Ona Pomerikė, las triustis 
Jonas Rakas, 2as trustis Antanrts 
Vaičis, 3as trustis Jonas Straz
das/ Kasierius, Ant. Vaičis, Kas. 
glob.: Mikolas Blažis, Barbora 
Vaičius, Jonas Rakas. Maršalkos: 
Vincas Kuzma, Jonas Bartašius.

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

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba: Pirmsėdis, Joe Balchunas, 
Pagelbininkas, Liudvikas Yucius, 
Nut. Rašt., Alex M. Yokubaitis, 
Kasierius, Ant. Stumbris,'Finansų 
Rašt., Joe šarna, Kiasos Globėjai, 
Joe Janušauskas ir Frank Skirka, 
Maršalka, Joe Jankauskas. 
Susirinkimai atsibuna kas mėnesį 
antrą Subatos vakarą.

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

cxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxrrr

Klausyk irjėmyk 
0 Polam '

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGI
JOS susirinkimai atsibuna antrą 
nedėldienį mėnesiui, sekmadieniais, 
Mark White Sųuare, paprastoj sve
tainėj, pirmą valandą po pietų. 
Pirmininkė, O. Mažeikienė, 3151 
Union Avė.; Nutarimų Raštininkė, 
L. Skrickus, 2419 W. Marąuette 
Rd.; Finansų Raštininkė, A. Wa- 
lančunė, 5929 So. Throop St.; Kon
trolės Raštininkė, K. Barčienė, 1333 
So. 48th Court, Cicero, 111.; Kasos 
Apekunai, O. Dudanė, 7816-18 So. 
Green St. ir J. Petraitienė, 3029 
So. Union Avė.; Maršalka, P. Gri
gonį, 3322 So. Union Avė.

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

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGI
JOS valdyba 1926 m.: Pirmininkė, 
A. Mažeikienė, 3151 Union Avė.; 
Pagelbininkė, M. Snuikienė, 4208 
Washtenaw Avė.; Nutarimų Rašti
ninkė, L. Skričkus, 2419 West Mar- 
ųuette Rd.; Finansų Raštininkė, 

ValanČienė, 5929 So. Throop 
Protokolų Raštininkė, Barčie- 
1333 So. 48th Court, Cicero, 
Apiekunai Kasos, A. Dudanie- 
ir Petraštienė; Kasierius, P.

St. 
nė, 
III.
nė , _______ ,
Snoliene, 6012 So. Francisco Avė.;
Maršalka, P. Griganė, 3322 South 
Union Avė.

REIKIA nevedusio vyro dirbti pir. 
tyje. Nuolat darbas. Douglas Bath 
House. 3516 W. Roosevelt Rd.

RENDAI 4 ir. 5 kambarių flatai, 
šviesus, elektra. Pigi renda. 3601 So.

dar geresniu.
Dienomis ir vakarais klesos.

FEDERAL AUTO ENGINEERING 
1507 West Madison St.

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

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit ui 

kiekvieną atneštą ar atsiųstą, 
paštu naują skaitytoją:
!Už metus   150 kuponų 
;Už pusę metų 75 kuponui 
Už tris mėnesius.... 85 kuponus 
x Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn
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