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Baisus sprogimas 
Gary, Ind.

Meksika iškelia aikštėn 
arkivyskupo klastą

10 darbininkų užmušta, 
apie 100 sužeista

Popiežiaus atstovas, keliauda 
nias Meksikon, sakėsi esąs 
tik “turistas” ir “protesto- 
nas”.

Brazilija oficialiai pasitraukia 
iš Tautų Sąjungos

Caruaną,

išprašytas 
neteisėtai,

Baisus sprogimas Gary 
plieno fabrike

Brazilija pasitraukia ir iš 
Tautų Sąjungos

Kokso krosniai ekspliodavus, 10 
darbininkų užmušta, apie 100 
kitų sužeista

birž. 
iš

gau-

GARY, Ind., birž. 14. — Vie
tos Illinois Steel kompanijos 
fabrike šiandie rytą įvyko kok
so krosnies ekspliozija, kuri su
draskė visų dviejų aukštų trio- 
besj, užmušė, kiek žinoma, de
šimt darbininkų ir apie šimtą 
kitų palaidojo griuvėsiuose. 
Daug darbininkų yra sužeistų, 
kai kurie mirtinai.

Sprogimas buvo taip smar
kus, kad visame Gary mieste 
langai barškėjo, o artimesnių 
namų stiklai buvo išdaužyti.

Kompanijos valdininkai atsi
sako suteikti bet'kurių infor
macijų apie eksplipziją, ir j ap
tvertas kompanijos nuosavybes 
nieko neleidžia, išskiriant gydy
tojus. policininkus ir gaišiinin- 
kus. Buvo žinoma tečiau, kad 
per kelias valandas po sprogimo 
gelbėtojų būriai visf kasinėjo 
sugriauto triobesio laužus, ieš
kodami nelaimės aukų, kurių 
tikras skaičius dar nežinomas.

Kokso krosnis buvo įtaisyta 
dviejų aukštų muro triobesy. 
Dirbusieji ten žmonės sprogimo 
buvo sviesti į sienas su tokiu 
smarkumu, kad jų rankos ir ko
jos buvo sulaužytos, kiti gi bu
vo krintančių plytų ir rąstų už
berti.

Astuoni užmušti darbininkai 
buvo taip baisiai apdeginti, kad 

nebegalima pažinti. Daug ki- 
taipjau apdegę. Tarp sužeis- 
yra ir lietuvių.

GENE VA, Šveicarija, 
14. — Brazilija rezignavo 
Tautų Sąjungos. Apie tai 
ta šiandie Genevoj pranešimas
kabeliu iš Brazilijos užsienio 
ministeįio Pacheco.

Brazilija, nepatenkinta, kad 
jai nesuteikiama nuolatinės vie
tos Tautų Sąjungos taryboj, 
kur ji turėjo nenuolatinę vietą, 
andais rezignavo iš tarybos, o 
dabar ji pasitraukia ir iš pačios 
Tautų Sąjungos.

Tautų Sąjungos valdininkai 
tečiau tikisi, kad ateinantį ru
denį, Brazilijos respublikos val
džiai pasikeitus ir naujam pre
zidentui, Vašingtonui Luisui, 
užėmus vietą, Brazilija pakeis 
savo politiką Tautų Sąjungai ir 
rezignaciją atsiims.

Abd-el-Irimas busiąs iš 
tremtas j Madagaskarą
PARYŽIUS, birž. 14. —Laik

raštis Petit Parisien sako, kad 
Abd-el-Krimas, franeuzams pa- 
sidavusis riffiečių vadas, jo pa
čios ir vaikai, o taipjau jo svai
nis Mahometas Azerkanas — 
viso labo keturiasdešimt asme
nų — busią ištremti į Madagas
karo salą, ties Afrikos rytiniu 
pakraščiu, jeigu tam pritars 
Ispanija. .Dabar dėl to ir kitais 
įMorokkos klausimais
Francijos ir Ispanijos pasitari
mai.

Kiti riffiečių Belaisviai, 
150 žmonių, busią 
po įvairias Francijos 
vietas.

vedami

JŲ 
tų 
tų

viso 
išskirstyti 
teritorijos

4 asmens žuvo autui nu-
kritus nuo tilto Mestos bombos

MAHTINEZ, Cal., birž.
— Nukritus nuo tilto į upę 
tomobiliui, prigėrė keturi 
mena, George Jonės, 35 metų', 
ir trys vaikai.

šešias
dešimt žmonių

sužeista
au-

bi rž.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

MEKSIKOS MIESTAS, 
14. — Pranešimas iš Gvadala- 
jaros sako, kad Union de Tūla 
mieste vakar per vienų politinį 
mitingų laikytą miesto aikštėje, 
į žmonių minių kažin kas me
tęs bombą, kuri sjn-ogdama su
žeidė šešiasdešimt asmenų.

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 

•Žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colj 
j dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Du laivyno aviatoriai 
žuvo aeroplanui 

nukritus

NORFOLK, Va., birž. 14.
Netoli nuo čia vakar, jų aero
planui nukritus žemėn, užsimu
šė J. V. laivyno rezervos avia
toriai, Įeit. Stiles ir Ilerbert 
Fentress. Nelaimė atsitiko 
jiems bandant padąryti ore 
“kilpą”. •

VANCOUVER, Wash., birž. 
14. — Aeroplanui nukritus ir 
ekspliodavus žuvo rezervos ofi- 
cieras Įeit. Henry Good. Jo 
draugas, Įeit. Williams, buvo 
mirtinai sužeistas.

(.Pacific and Atlantic Photo]
Cecile Sorel, paskilbusi Francijos aktorė, ir grafas Guillaume 

de Segur, su kuriuo jinai nesenai apsivedė.

Kaip Lietuvos klerikalų 
valdžia šeimininkavo pas
kutinėmis savo dienomis
Pasak Lietuvos laikraščių išvaryti neteksią. Kokios tat 

senoji klerikalų vyriaussbė sku- rųšies yra tas “avansas” atlei- 
binosi naudotis net paskutinė- džiamam iš vietos valdininkui?NEW YORKAS, birž. 14. — 

Andais Meksikos valdžia ištrė
mė iš savo krašto popiežiaus 
apaštališkąjį delegatą, s Porto 
Rikos arkivyskupą 
Jungtinių Valstijų 
Meksikos jis buvo 
laukan dėl to, kad
melagingu budu, buvo ten įsi- 
gavęs. Išguitas arkivyskupas,1 
kartu ir Amerikos spauda, turė
jo dėl to vėl progos kaltinti 
Meksikos valdžią dėl “religijos1 
ir dvasiškijos persekiojimų.”

Meksikos generalinis konsu
las, Arturas M. Elies, tatai da
bar viešai paskelbė Nevv Yorko 
spaudoj dokumentus, parodan
čius arkivyskupo Caruanos me
lagingus pareiškimus, duotus 
Meksikos imigracijos vyriausy*- 
bei, kai jis vyko į Meksiką. Tie 
dokumentai yra fotografinės 
imigracijos rekordų reprodukci
jos. |

Dokumentai parodo, kad ar
kivyskupas Caroana, norėdamas 
įsigauti Meksikon, . imigracijos 
vyriausybei sakėsi, kad jis esąs j

jis esąs “mokytojas-irylis i Steigia žydy respubliką Riaušės Cechoslovakijos 
vien tik anglų kalbą temokąs. 
Dar daugiau, imigracijos vy
riausybės klausiamas, kokį ti
kėjimą jis išpažįstąs, katalikų Sovietai skyria didelę sritį Uk- 
bažnyčios arkivyskupas ir pa- 
ties popiežiaus Pijaus XI atsto- ‘ 
vas Caruana nė nemirktelėjęs 
atsakė, kad jis esąs “protesto-Į' RYGA, Latvija, birž. 14. — 
nas”. ‘ : Po ketverių metų' svarstymų,

___ ________  [tautybių komisariatas ir cent- šeštadienį, svarstant javų tari- 
Britll liberali! tarpusa- ra^n*s sovietų valdžios vykdo- fo bilių. Iš parlamento rūmų

•---- •_ i—-- —1._.. —.= riau§ė8 persimetė į gatves,
neramumams gesinti

piety Rusijoje parlamente

mis savo viešpatavimo dienomis 
ir valyti toliau dųt’lėjimo dar
bą: /Jr^ttomis dalino žemes
savoms organizacijoms ir žmo
nėms, skyrė jiems pašalpas, 
statė valdininkais likusius už 
Seimo durų savuosius naba
gus, kad naujai vyriausybei 
perdavus valstybės iždą visai 
ištuštintą.

štai keletas pavyzdžių: •
Ministerių ''kabinetas paskyrė 

50,000 litų studentams “blaivi
ninkams” pašalpos, neva kovai 
su girtybe.

žemės tvarkytojo parėdymu, 
matyt ne be žinios susisiekimo 
ministerio Sližio, matininkai 
neatsiklausę net Radio stoties 
administracijos, išparceliavo 
Radio stočiai priklausomą žemę. 
Sudaryta keturi sklypai suvir- 
šum, kurie esą paskirti kuni
gams: Krupavičiui, Šmulkščiui, 
Ambrozaičiui ir kt. '

Piliečių apsaugos departa
mento policijos inspektoriui Mi- 
siurevičiui, su finansų ministe
rio rezoliucija “sutinku”, išduo-

Ypatingu kunigo Krupavi
čiaus — jis mat žemės ūkio 
ir valstybės turto ministeris 
parėdymu skubotai matuoja
mas planuojamas netoli nuo 
Kauno' esąs dvarininko šemio- 
to dvaras, kurs esąs atiduoda
mas naujam arkivyskupui. Esą 
nesvarbu, kad įstatymai nenu
mato tokių /‘žemės reformos” 
atsitikimų, lx?t svarbu, kad 
naujai valdžiai šiokį neteisėtą 
paskyrimą panaikinant, busią 
galima rėkti, kad “cicilikai 
griauna bažnyčią ir persekioja 
dvasiškiją.”

Kaišiadorių vyskupui esą 
skiriama 80 hektarų (arti 2OO 
akrų) žemės.

Viskas kunigams
MARIAMPOLĖ, geg. 27 dr 

(Lž). — Mariampolėj įsteigta 
vidurinė amatų mokykla. .Jos 
direktorium paskirta kunigas 
Pijus Dambrauskas. Be to jis 
yra mokytojų seminarijos di
rektorius. Be to jam pavedama 
mokytojų kursų vedėjo parei
gos. Be to jis numatytas skir

rainoj, kur planuojama kolo- 
nizuot 25,000 žydų šeimų

PRAHA, čechoslovakija, bir
želio 14. — Niekados dar če- 
choslovakijos parlamente nebu- 
yo tokių triukšmingų scenų ir 
riaušių, kokių įvyko pastaro
mis dienomis, ypač gi praeitų

dama 1,800 litų avansu alga ti gimnazijos direktoriaus An- 
trijų mėnesių laikui, o Misiure- tano Daniliausko vieton, kuris 
vičius, kaip pats sakėsi, išeinąs galutinai verčiamas keltis Kau- 
iš tarnybos ir naujai valdžiai jo nan.

Užd..rys 44 valdžios mo
kesnių suėmimo 

skyrius .
VVASIUNGTONAS, birž. 14. 

— Astuoniose valstijose federa
linė yąldžia žada nuo birželio 
30 dienos uždaryti 44 savo mo
kesnių suėmimo biuro skyrius, 
kadangi, panaikinus daugelį ka
ro laiko taksų, jų darbas žy
miai sumažėjo. VieAame tik 
Chicagos mieste bus uždaryti 
keturi skyriai.

DVIDEŠIMT GAISRININKŲ 
PRITROŠIfO DŪMAIS

NEW YORKAS,. birž. 14. — 
Gesinant septynių aukštų trio
besio gaisrą žemutiniame 

iBroadway praeitą naktį durnais 
j ir garais buvo dvidešimt gaisri
ninkų pritroškę.

draikų banditai, nuko
vę 7 žmones, pabėgo su 

$1,800,000
ATĖNAI, Graikija, birž. 14. 

— Automobiliui, sergėjamam 
trijų policininkų ir keturių ban
ko tarnautojų, gabenant iš 
Graikų Nacionalinio banko į 
vieną jo skyrių Janinoj 15 mi- 
lionų drachmų (1,800,000 dole
rių), vienoj dykesnėj vietoj 
pakeliui automobilį puolė kuopa 
banditų, nukovė visą jo sargy
bą ir banko tarnautojus ir su 
pinigais pabėgo.

ir 
policija

’masis komitetas pagaliau priė- 
*mė dekretą, kuriuo legalizuoja-
!ma paskirti Ukrainoj ir Gher- pavartojo šaujamus ginklus, 
jsonės gubernijoj didelį žemes,Penki ar daugiau asmens buvo 

™uo plotą autonominei Žydų Sovietų 1 
Bespublikai įsteigti.

Tikros naujajai valstybei šie- džia krito javų tarifo klausimu, 
nos dar nėra nužymėtos, bet ža- tuo pačiu klausimu veikiausiai 
dama duoti didelė sritis, kur 

_ sovietų valdžiai ir Amerikos žy- pneme rezo-i, T : . ... . .. .. , ... idų Joint Distnbution komite- 
i tas planuoja kolonizuoti 25,000 partijos v , v . .v * -žydų šeimynų is centrahnes 
(Ukrainos respublikų.
I Maskvos Izviestija tikis, kad 
šitas sovietų nutarimas pama
sinsiąs Amerikos žydus dar 

birž. 13. — daugiau pinigų aukoti ir remti 
Praneša, kad vienas liberalų lor- žydų kolonizavimo planus, 
das, kurio vardas neminimas,i 
žadąs aukoti liberalų partijai 1 
milioną svarų sterlingų (5 mi- 
lionus dolerių) ta sąlyga, jeigu 
buvusia premjeras Lloyd 
George pasitrauksiąs visai iš 
partijos.

vio kivirčia dėl va
dovybės

LONDONAS, birž. 14, 
tarpu kai Britų liberalų parti
jos parlamentinė grupė pareiš
kė pasitikėjimo savo vadui' par- 
amente Lloyd Georgeui, Libe
ralų ir Radikalų Kandidatų 
asociacija vakar
iuciją, kuria ji reiškia 

davimo, kad liberalų 
vadovybė butų pavesta lordui 
Oxfordui (H. II. Asuuitui).
Siūlo $5,000,000, xjei Lloyd 

/ į ę
George pasitrauks iš partijos 
LONDONAS,

Opiumo eksportas bu 
siųs sustabdytas per

10 mėty

ŠUO NELEIDO IŠGELBĖTI 
SAVO ŠEIMININKO

EVANSVILLE, Wis., birž. 
! 14. — Besimaudydamas Leota 
į ežere Cyrus Montgomery, 31 
’metų, gavo “krempus” Jr ėmė

LONDONAS, birž.
Ministerija Indijai 
kad eksportavimas opiumo iŠ 
Indijos busiąs per dešimtį me
tų r.UBin'i i::'.-;')'’
tik medicinos reikalams. Del 
opiumo eksporto sustabdymo 
Anglija neteksianti kas metai, 
7,200,000 dolerių pajamų.

14. — 
paskelbė,

Lietuvis prigėrė besi
maudydamas

sužeisti.
Praeita čechoslpvakijos

kris ir dabartinioji. Po ilgo, 
trisdešimt dviejų valandų posė
džio, ir dideliausiame trukšme, 
javų tarifo bilius buvo paga
liau pirmuoju skaitymu priim
tas, nebodavus opozicijos parti
joms balso debatams ir tuo iš
šaukus riaušes.

šeši asmens užmušti 
traukiniui sudaužius 

automobilį

$500,000 gaisro nuostolių

LAWT0N, Okla., birž. 14. — 
Fort Sill vakar gaisras sunai
kino kariuomenės sandėlius, pa
darydamas apie 500,(MM) dolerių 
nuostolių.

jgiau žmonių, ir vienas jų šoko 
skęstantį gelbėti, bet krante 
buvęs įMontgomery šuo šoko 
vandenin ir piktai puolė gelbė

jantį. .šuns besigindamas jis 
paleido iš rankų Montgomery 
ir tasis paskendo.

ER1E, Pa., birž. 14. — Penn- 
sylvanijos geležinkelio trauki
niui sudaužius automobilį neto
li nuo Wetmore, Pa., buvo už
mušti važiavę juo šeši asmens; 
septintasis buvo pavojingai su
žeistas.

NEW HAVEN, Conn., birž. 
14. — Automobiliui trenkus į 
didelį medį Bostono pašto ke
ly, netoli nuo Gui Kordo, užsi
mušė du Yale Universiteto stu
dentai, Wm. Cushing ir George 
Kopperl, ir viena su jais važia
vusi mergina, Bernadotte Kier- 
nan. j

KENOSIIA, Wis., birž. 14.— mių vėjas.
Vakar, besimaudydamas Silver
Lake ežere, prigėrė lietuvis'
Pranas švelnis. Jis buvo pagau 
tas povandeninės srovės ir nu 
trauktas į gelmę. •

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai' dienai pra
našauja:

I /

Didžiumoj apsiniaukę ir vė
siau; stiprokas, didžiumoj žie-

[sakė vėl rekrutuoti sa
vanorius armijai

WASHINGTONAS, birž. 14. 
— Karo departamentas įsakė 
armijos rekrUtavimo oficieriams 
pradėti iš naujo savanorių ar
mijai rekrutavimą, paliautą ba
landžio menesio pradžioj.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 68° F. J

šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:26 valandų.

ANTVERPENAS, Belgija, 
birž. 14, — šeldos upėj sudužo 
japonų garlaivis Alps Maru, 4,- 
862 tonų, perlūžęs pusiau. Gar
laivio įgulos žmonės buvo visi 
išgelbėti.

KODĖL PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SlįlSTI PINIGAI

1. Naujienos turi telegrafinę pinigų 
siuntimo sistemą, kurios pagelba galima iš
mokėti į 4r6 dienas už 50 centų;

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

sią ir geriausią patarnavimą;
3. Naujienos garantuoja priimtus pi

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

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

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

Iš kitų Tnie^tų 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. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, Dl.



KŪDIKIAMS MAISTAS

Skausmo

visuomet turi šitą
vieton vaisių su sme

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Įlipkite Laivan New Yorke-Išlipkite Klaipėdoje

TIESIAI I KLAIPĖDA

312 Second Avė. S., Minneapolis, Minn

Helmar
Antra Naujienų EkskursijaKaralienė Žymiausiu Cigaretę

ETUVON
LIEPOS 28 1926

U. S. Lines Laivu Leviathan

NAUJIENOS
Halsted Chicag'o

NaujienoseGarsinkities

3514-16 Roonevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CH1CAGO, 1LL.

AIP tik sykį HELMAR dasilytės Jūsų 
lupų, jus busit laimėtas!

12th STREET
Te). Kedzie 8902

Ir juo ilgesnė pažintis, tuo tvirtesnis prie 
prie jų prisirišimas.

PARANKIAUSIAS 
KELIAS

JEIGU JUS,NORITE VYKTI LIETUVON 
Ruoškitės ir prisidėkite prie ANTROS 

Milžiniškos vasaros ekskursijos

RENGKITES TUOJAUS, nepiliečiai, gaukit iš Lietuvos savo gimimo metrikus, Lietuvos 
Pasą, Permitą sugrįžimui ir kitus reikalingus dokumentus; piliečiai gaukite Amerikos 
užsienio pasą. Visais reikalais kreipkitės į Naujienas, kur gausite geriausių patarimų 
ir patarnavimą.

Kelionė į abi puses iš New Yorko Klaipedon 
$186.00; į vieną pusę $107.00

. Palydovas 
J. Jankus

riebumai
medžiaga, kaip geležis, 
r fosforas, kuriuos ran- 

kuno dalyse.
aprūpina energija,

100 N. LaSalle St., Chicago, III 
arba prie vietiniu agentu

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS 
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms 
TEN IR ATGAL TIKIEfAI 
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
Del informacijų atsišaukite pas 
N O R T H GERMAN

Laivu “LITUANIA” Liepos 17
Ekskursiją Rengia BALTIC AMERI0A LINE ir Kurią 

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

Reikalaudami smulkesnių žinių ir informacijų kreipkitės į gyvenanti jūsų 
apielinkėje agentą, arba tiesiai į:

RUPTURA
IŠGYDOMA

užtenka dėl kūdikio — prieš 12 
metų amžiaus.

Kiaušinis labai reikalingas 
kūdikiui, nes pristato daug ge
ležies, kurios visai nėra piene. 
Kiaušinio trynis, ypatingai turį 
daug geležies. Valgiai, padaryti 
iš pieno ir kiaušinių trynių, pa- 
cukrinti, gali būti geriausi de
sertai 
tonu arba kitų desertų.

Kiaušinių trynius galima var
toti srubų sutirštinimui.

Daržoves ir vaisiai priduoda 
mažai riebumų ir energijos, bet 
jie svarbus kaipo mineralinės 
medžiagos šaltiniai. Daug iš jų 
taipgi neprileidžia ? vidurių , su* 
kietėjimo. Špinakai ir kitos la
pines daržovės, — kaip salotos, 
batvinai, ropių viršus, tekomen-

budu pienas, pieno 
daržoves pilnos 
Vaisiai ir daržo- 

“vitamina B”.

Bet kūdikiams svarbiausias 
maistas yra pienas, kiaušiniai, 
truputis mėsos ar žuvies, daržo
vės, vaisiai, duona ir “cereals” 
su riebumais ar cukrum, — 
kad priduoti valgiui gerą skoni. 
Paprastas maistas, protingai 
parinktas ir pagamintas daug 
naudingesnis kūdikiams, negu 
nupirktas pagamintas maistas.

Pripažinta, kad pienas labai 
svarbus maistas kūdikiui, nes 
jis turi daug krakmolo ir pri
stato svarbų “vitaminą ’A”, ku
ris yra ypač reikalingas <W‘l au
gančio kūno. Kiekvienas kūdi
kis turi vieną kvortą pieno kas 
dien suvartoti.

Todėl, jei jumis paalsino paprasti ir nore 
tumet gauti tikrų tuomet

duojami kaipo geležies Šaltiniui 
Rozinkos

Kada kūdikiui duodamas ^li
ną pieno, jis gauna tiek daug 
riebumų, kad jam kitų maistų 
— kiaušinių, mėsos ir sūrio — 
reikalinga labai mažai. Kiek
vienų dieną kiaušinis, arba dvi 
uncijos Tnėsos, žuvies, sūrio, 
sviesto arba kito riebumo —

Kad kūdikiai butų stipri ir 
sveiki, jų maistas turi susidėti 
iš trijų rųšių sustiprinančių kū
ną — praneša Suv. Valstybių 
Agrikultūros Departamentas. 
Maistas pirmiausia turi aprū
pinti medžiagą, reikalingą su
stiprinti ir atitaisyti įvairias 
kūno dalis; antra, turi pristaty
ti energijos dėl muskulų veik
lumo; trečia, turi reguliuoti 
chemiškas permainas, nuo ku
rių priklauso sveikata ir augi
mas.

Svarbiausia sustiprinimo me
džiaga yra “riebumai ’, ir mine
raline 
kalkės 
jlame įvairiose 
“Riebumai 
bet energijos didesnė dalis gau
nama iš cukraus ir krakmolo.

Tarpe tų medžiagų, kuriuos 
reguliuoja chemiškas permai
nas, nuo kurių priklauso kūno 
augimas, yra mineralinė med
žiaga ir taip vadinamieji “vita
minai“. Kad nors “vitaminai” 
neseniai buvę atidengti, bet iki 
šiolei nepažįstami, bet tikėta, 
kad trys iš jų, “vitaminai A-B- 
C” reikalingi sveikatai ir augi
mui, jų neturėjimas veda prie 
nedapenėjimo, kaulų suminkštė
jimo ir skorbuto.

Keletas iš tų reikalingų su
dėtinių maisto dalių randasi vie
noj maisto rųšyj, kaikurios ki
toj rųšyj, ir kitos įvairiose rų- 
šyse, ir imtų kelias dienas ar 
savaitę tas įvairias rūšis prista-

iMlio
Mokslas vien tiktai yra, kad <lasi- 

žinojua tikrą tiesą. Jei kokiu nauja 
tiefla lieka išrasta, mokiau paskel
bia tai pasauliui, nežiūrint kokie bu
tų tam prieštaravimai jie būna nu
šluoti j šalį. Ruptura ir vcrico.se gys
los ant kojų gali būti išgydomos be 
peilio ir aš be jokių abejonių skel
biu tą tiesą visiems.

Patvirtinimui šios tiesos jus jau 
esate skaitę daug sykių šiame laik
raštyje ir aš skelbiu šiandien dar 
vienų įrodymą apie tą tiesą, i

Skaitykit ką Mr. Swiatic sako.
“Aš turėjau rupturą ant abiejų pu

sių beveik per keturis metus. Aš no
rėjau išsigydyti, bet aš nenorėjau 
peilio operacijos ir kuomet aš skai
čiau JaikrašČiose apie Dr. Flint, aš 
nusprendžiau su juo pasimatyti.

Ir aš labai džiaugiuosi, kad tai pa
dariau, nės jis išgydė mano abidvi 
ruptUras, be peilio, be skausmo ir be 
išlikimo iš darbo.

Aš dabar esu pilnai išgydytas, ne
reikia daugiau dėvėti diržo ir tai be
galo didelis palengvinimas. Aš pata
riu kiekvienam, kuris turi rupturą, 
kuris nori greitai ir lengvai išsigy
dyti, kad atlankytų Dr. Flint”. 
Joseph Swiatic, 2849 So. Turner Avė.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojų, be peilio, be skausmo ir 
be gulėjimo lovoj. Šitas gydymas 
yra mano paties išradimas ir jus nie
kur kitur nęgalit jo gauti. Kojos pa
lieka dailios ir gražios kaip vaiko.
* ’ŠPECIALIS PRIŽIŪRĖJIMAS 

MOTERŲ
PASITARIMAS DYKAI

DR. E. N. FLINT
322 So. State St., 5 fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare., Nedėiioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

Padėk Savo Pinigus ant 
Devynių Nuošimčių
9' < yra geriau negu 6, ir daug geriau negu 3. 

9' t reiškia $9.00 už $100 į metus arba $90.00 už $1000 
Šimtai milionų dolerių Amerikos lietuvių pini

gų neša tik 3' < , o yra daug ir tokių, kurie gauna dar 
mažiau negu 3 — arba nieko negauna.

Padėk tad savo sunkiai uždirbtus pinigus j Lie
tuvos Koperacijos Banką ir tegul jie neša jums po 
9' ( kas metą. Štai kaip dauginsis jūsų pinigai Lie
tuvos Koperacijos Banke:

$100 padėtas, po metų gryš ..........  $109
$500 padėti, po metų gryš ............. $545

$1000 padėti, po metų gryš................. $1090
$5000 padėti, po metų gryš................. $5450

$10000 padėti, po metų gryš........ $10,900
Laikas jau susirūpinti kiekvienam ir pradėti 

imti didesnius nuošimčius už savo pinigus.
Už indėlius Koperacijos Bankas prisius jums 

liudymą per Naujienų Bendrovę.
Saugumas Pilnai Užtikrintas

Naujos nupigintos kainos ten it at- 
<al 8 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
ki $215, į Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V 
.statymas pavelija atlankyti Tėvynę 
r būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Vmerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
1AJESTIC, didžiausias pasauly, 
1LYMPIC, IIOMERIC, LA PLANU, 

HELGENLAND, PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, ARABIŲ 
dulo greitų kelionę j Cherbourg, 
Souttiampton, Antwerp. Ųaug laivų 
išplaukia kas savaitė.

Visi musų 9-čios klesos keleiviui 
<auna atskirus kambarius dviems, 
returiems ar šešiems žmonėms. Pa* 
oguniai, puikus maistas ir manda 
niiuas.

Kreipkite, prie mu» vietinių agen- 
ų arba

VVHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 Sn. State Cbiragu. C|

Apeisi imi ir tomatės nepaiso 
virinimo 
reikalingą vitaminą.

[PLIS]

biausią jėgą
— karščiu a

Pasteurizuotas pienas pame> 
ta “vitaminą C”. Bulvės ir mor- 
kvos, jeigu per ilgą laiką viri
nama taipgi, pameta “vitaminą

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS
KAUNAS - LIETUVA

Pinigus pasidėti į, šią įstaigą galite visi Ameri
kos lietuviai, iš visų vietų ir miestų per

Naujieną Bendrovę
1739 So. Halsted St.______ ■ . Chicago, Illinois

Jei jums yra nusibodę 
paprasti

Tokiu 
produktai 
“vitamino A“, 
ves taipgi turi 
Bulvės, tomatės ir apelsinai tu 
ri “vitaminą C”, kuris nepri
leidžia skorbuto. šitas vitami 
nas kartais pameta savo svar

1 H- i 1 s. r'~
į; S 1 B '

vcrico.se
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KORESPONDENCIJOS

NAUJIENŲ
PiknikaS

Kenosha, Wis.
Svarbus Pranešimas 
“Naujienų” Reikale

Birželio 11 d.
1926

šiuomi pranešu visiems 
nosha’us lietuviams, kad aš 
radau budus aprūpinimui 
miesto lietuvių kasdien “Nau
jienomis”. Kurie liktai nuritą 
gauti “Naujienas” kasdien per 
išnešiotoją, praneškite man as
meniškai arba telefonu — gau
site “Naujienas” anksti kas
dien, ir “Naujienos” bus tos 
pačios dienos, l’ž “Naujienas” 
galėsite man mokėti sykį į mė-

Ke- 
sll- 
šio

kelią —"tuoj užsakykite jiems 
'‘Naujienas”. Jie jums bus di
džiai dėkingi, nes jus jiems 
įteiksite kultūrinę dovaną ir 
sykiu dvasinį pasigerėjimą. 
“Naujieną” kaina metams į Lie
tuvą $8, pusei metų $4, trims 
mėnesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujienų” agentus, “Nau
jienų” skyriuose arba (

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago.

BOHEMIAN 
APYNIŲ 
SKONIS

PuriTan 
Malt

• * •

Tel. Brųnswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Geriausios ' 
rųšies

Reikalaukite nuo bi- 
le kokių pardavėjų

Naujame
G. Chernausko Darže

JUSTICE PARK, ILL.

Dalyvauja
Garsus lietuvių magikas, Prof. Jonas Ceka- 

navičius. Jis darys visokius triksus, fones 
ir štukas: pripildys orą 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 dėsis.

Lenktynės
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.

Žaismės Mažiems
j \

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.

Taigi, kurie norėsite užsira
šyti “Naujienas” metams, sau, 
savo draugams j kitus miestus 
arba j (Lietuvą, Kreipkitės pas 
mane asmeniškai — aš lame 
reikale Jums patarnausiu irgi. 
Jpigu norėsite duoti Bile gar
sinimą į “Naujienas”, kaip tai 

I ieškojimą giminių, draugų, pa- 
> garsinimą savo biznio, parda
vimo, pirkimo ir lt. taipgi 
kreipkitės pas mane aš tuo rei
kalu mielai patarnhnsiu.

Todelgi pakartotinai prane
šu visiems Kenosha’us lietu
viams, kad aš mielai aprūpin
siu 'Jumis “Naujienomis” kas
dien kaip tiktai gausiu nuo Bi
le vieno iš Tamstų reikalavi
mą. Reikalaudami “Naujienų”, 
visuomet kreipkitės šiuo adre,- 
su:

Slieridan Bd.
Gyvenimo vieta — 1088 So.

Fremont Avė.
Telefonas Kenosha 5208.

---------------------------------------- į--------------------------------------------------

Ar myli savo gimines, sa 
vo draugus Lietuvoje?

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 N<». State St., Koom 1012

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

Tel. 'Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO, TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Koom 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Kepublic 9609

Nuostabi Nauja Širdies 
ir Vidurių Gyduolė

Gydytojai Yra Nustebinti Kaip Urnai 
Ir Puikini šios Naujos Gyduolės 

Veikia šitokiuose Atvejuose
JJaug tūkstančių ima Šitas ‘gyduo

les kas mėnesį ir randa nuostabų pa
lengvinimą. Jei Jūsų širdis netvarkiai 
veikia, mažai teturit dvasios nežleb- 
čiojimą, sukietėjimą vidurių, išputi- 
nimas, silpnus nervus, blogą miegą ir 
duslų jausmą, tai pats dėl savo labo 
privalai išbandyti šią naują gyduolę 
Nuga-Tone. Jums bus nuostabu kas 
link budu, kaip jis atsteigs Jumis. Nu
ga-Tone gamina stiprius nervus ir 
stebėtinai didina ištvermės pajiegą, 
teikia tinkamą žlebčiojirną, gerą ape
titą ir reguliarį vidurių veikimą, su
teikia gerą, gaivinanti miegą, gau
siai entuziazmo, ambicijos ir gyvu
mo. Jei Jus nesijaučiat kaip reikiant 
pamėginkit j). Jums nieko nekainuos 
jeigu nepagelbėtų. Jis yra malonus 
imti ir Jus tuojau pradėsit jaustis 
geriau. Imk jj per keletą dienų ir jei 
Jus nesijausit geriau ir neatrodysit 
geriau, nuneškit atlikusią pakinko 
dalį pas Jūsų aptiekorių ir jis su
gražins Jums Jūsų pinigus. Nuga- 
Tone išdirbėjai taip gerai žinodami 
ką jis padarys dėl Jūsų, jie jsako vi
siems aptickoriams garantuoti jj aV 
sugražinti Jums pinigus jei neužga
nėdintas. Rekomenduojamas, garan
tuojamas ir parduodamas per visus 
aptickorius.

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

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 Noclelionais.

w DR.

Tel. Blvd. 8138 
M. VVoifkievicA- 

BAN1S
AKUŠERE A 

Pf.»ekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

-————---z

%

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną., 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Ne<161iomis nuo 1O 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4100

Vietos Užteks
V įsiems

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, 
avangelikus ir šiaip visokių įsitikinimų ir 
pažvalgų žmones, ir visiems prižadame ir 
garantuojame apsaugą, tvarką ir paprastą 
asmens nepaliečiamybę. Čia mes veiksime, 
gyvensime ir džiaugsimės kaipo visi geri 
piliečiai vienos valstybės, po bendra protek
cija Naujienų ir Chernausko.

VISI PRIBUKIT.

NAUJIENŲ KVIESLYS.

Tūkstančiai Lietuvos žmonių 
akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių- atsi
kreipia į “Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų”, pavienius nu
merius prisiųstų. Tur būt nė 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos”. žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
yra populiarus laikraštis pe 
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
žmonės myli “Naujienas” per- 
tat, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos” eida
mos kasdien, turėdamos geres
nius bendradarbius, negu kitf 
laikraščiai, talpina žinias ne 
vien iš Amerikos lietuvių gyve
nimo, bet ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi rimtus, pamoki
nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu
meryje. “Naujienų” spauda aiš
ki, rašto kalba suprantama Lie
tuvos7 žmonėms. “Naujienų” 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijine, nė tikybine skraiste. 
“Naujienos” yYa visuomenes 
laikraštis ir jos tai visuomępei 
teisirigai ir nuoširdžiai tarnau
ja-

Todėl jei jus mylite savo gi
mines, savo draugus Lietuvoje 
ir norite, kad jie semtųsi sveb 
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
darbuotės, bet visais einamais 
klausimais, kurie beatvanginiai 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
FikČeriai ir elektros reikmenys

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

Garsinkite Naujienose

JOHN KUCHINSKAS
LAWYF.R

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

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

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

Pėtnyčios.

Tel. Brunswick 9243
Kazimieras S. Wiczas

Lietuvis Advokatas
• 204 Fiat Jron Building

1579 Milwaukee Avė., Chicago, III.
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

J. P. WAITCHES
l ADVOKATAS

Roselando Ofisas: 
Tel. Pullman 5950

10756 S. Michigan A v.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St.
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096

Valandos: Mieste iki pietų;
Rose landė po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminavęjime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

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

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

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

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

3110. Nakų 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.:'9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

r-  —-
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
• Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

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

visokias legališkas popieras.

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

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
ISklrpk SJ kuponą kasdieną ir priduok j Nauj’enjj ofisą ar j sto- 

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

Vienas skaityte j; 'j ns skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daujjfc. per nąSnesj, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmalnymul, turi būt priduodama var
das pavarde ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paltą, 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.
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Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

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

A. I. Davidonis, M. D.
4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

nuo 9 iki H vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukce Avė., Room 269 

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 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. 
Chicago, III.

' DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas Moterą Ligą 

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 6853

V . J

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. Yuszkiewicz,

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.L - - - —- — -
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Kitas federantas, irgi neiš
laikęs politinio kvotimo prieš 
balsuotojus, p. Šukys, gavo ge
ležinkeliuose važiuotės revizo* 
riaus vietą.

Pagaliau, prieš rezignuosiant 
senasis ministerių kabinetas pa
darė tiesiog skandalingą daly
ką: nutarė paskirti iš valstybės 
iždo 50,000 litų studentams 
blaivininkams, neva kaipo pa
šalpą kovai su girtuoklyste I

Pasitraukdami iš valdžios, 
klerikalai, Mmatyt, pasidalino ir 
paskutiniais likučiais, kurie dar 
buvo valstybės ižde.

Amerikos Lietuvių Visuomenei

BALSAVIMAI LONDONO PRIEMIESTYJE

DIDELIS SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAS

SMŪGIS VALDŽIOS AUTORITETUI

POLITINE KOVA YRA TIKRESNIS KELIAS 
NEGU GENERALIS STREIKAS

Pabaigoje gegužės mėnesio viename Londono prie
miestyje Hammersmith įvyko papildomieji rinkimai į 
parlamentą. Rezultatai buvo tokie: Darbo Partijos kan
didatas Gardner gavo 13,095 balsus; konservatorius 
Gluckstein — 9,484 b.; liberalas Mubfitt — 1,974 b.

Tuo budu socialistas Gardner buvo išrinktas abso
liučia balsų dauguma. Iki šiol tą rinkimų apygardą atsto
vavo parlamente konservatorius.

Visuotinuose rinkimuose 1924 m. konservatorių kan
didatas /lammersmith’e buvo gavęs 12,925 b., o darbie- 
tis 10,970. Reiškia, konservatorių partija dabar prakišo 
daugiaus, kaip 3,000 balsų, o socialistai laimėjo daugiaus, 
kaip 2,000. Liberalai gi nesurinko nė aštuntos dalies bal
sų, todėl jų užstatas pražūva.

Ši stambi Darbo Partijos pergalė atkreipė į save ne 
tiktai Anglijos, bet ir užsienio spaudos domę.

Balsavimai Hammersmith’e buvo pirmutinė proga 
Anglijos piliečiams viešai parodyti, ką jie mano apie val
džios politiką didžiojo streiko metu. Konservatorių kan
didatas savo priešrinkiminėse kalbose tiesiog reikalavo, 
kad piliečiai savo balsavimu pareikštų, ar jie pritaria 
Baldwino kabinetui, “išgelbėjusiam kraštą nuo anarchi
jos”, ar ne. Ir piliečiai padarė savo nuosprendį — pasiųs
dami-į parlamentą socialistą!

Kapitalistinis New Yorko laikraštis “Herald-Tri- 
bune”, pranešdamas tų rinkimų pasekjnes, sako:

“Darbo partija laimėjo sutriuškinančią pergalę 
North Hammersmith’e, papildomuosiuose parlamen
to rinkimuose, kur jos kandidatas James Patrick 
Gardner paėmė viršų 13,095 balsais prieš 9,484 bal
sus, paduotus už konservatorių Samuel Gluckstein, 
ir tik 1,974 balsus, paduotus už G. P. Murfett, libe
ralą. * 4 <

“Šitie rinkimai laikoma svarbiausiais po visuotinų 
rinkimų, įvykusių pusantrų metų atgal, nes tai yra 
pirmas žmonių sprendimas, pareikštas prie balsavi
mo urnų, apie valdžios politiką ir atsakomybę gene- 
raliam streike.

“Todėl pražudymas mandato Vakarų Londone, ku
rį iki šiol turėjo konservatorius, reiškia skaudų smū
gį Baldwino valdžios prestyžui (autoritetui), nes 
Gluckstein buvo, taip sakant, apsisiautęs Britanijos 
vėliava ir konservatorių kalbėtojai buvo pastatę 
priešakyn konstitucijos Liausimą, skelbdami, kad bal
sas už Glucksteiną bus balsas už Baldwiną”.

Iš tų rinkimų rezultatų mes matome, kokių nesąmo
nę pasakojo tie, kurie skelbė, kad Anglijos darbininkai 
didžiamjam streike buvę sumušti.

Tie rezultatai rodo, be to, ir žlibumą komunistų, ku
rie įsivaizduoja, kad po generalio streiko politiniai Ang
lijos darbininkų vadai ir jų partija netekę pasitikėjimo 
miniose. Pasirodo, priešingai: Darbo Partijos įtaka kaip 
tik sustiprėjo.

Generalis streikas buvo labai sėkmingas dalykas, 
kaipo demonstracija. Bet praktiškų rezultatų darbinin
kų būvio pagerinimui tuo keliu pasiekti sunku, beveik ne
galima. Kovai už kasdieninius darbininkų reikalus rei
kia imtis politinių priemonių. Anglijos darbininkai tatai 
dabar supranta geriaus, negu pirma.

SKLBINASI APSIRŪPINTI

Po pralaimėjimo Seimo rin
kimų klerikalai, kol dar buvo

valdžia jų rankose, skubinosi 
aprūpinti savo sėbrus pinigais 
ir šiltomis vietomis. Taip, ne
patekęs į Seimą vyriausias dar
bo federacijos sekretorius, V. 
Kasakaitis, kreipėsi j švietimo 
ministerį Jokantą, prašydamas 
“darbo”.. Tas jam davė kokio 
tai “referento” vietą ministeri
joje. •

ATSISAKĖ SKELBTI ŽINIĄ 
APIE PREZIDENTO 

IŠRINKIMĄ

“Vienybė”, kurios redakto
rius p. J. O. Sirvydas dalyvavo

I bankiete, surengtam arkivys- 
I kupo Matulevičiaus priėmimui 
I Ne\v Yorke, pasakoja šitokį in
cidentą iš to bankieto.

Baigiant vakarienę, girdi, te
lefonu gauta žinia, kad atėjo 
iš Kauno kablegrama, pranešan
ti apie Dr. K. Griniaus 'išrinki
mą Lietuvos respublikos prezi
dentu. ši žinia tuojaus buvo 
perduota bankieto vedėjams, 
kad jie paskelbtų ją svečiams 
ir per radio (mat, buvo iš anks
to pasirūpinta, kad bankiete 
sakomos kalbos butų per radio 
girdimos ir tos publikos, kuri 
nedalyvaus vakarienėje).

žinia apie Dr. Griniaus išrin
kimą prezidentu buvo parody
ta Lietuvos pasiuntiniui Bi
zauskui ir kitiems, svarbes
niems Bankieto dalyviams, bet 
tolinus apie ją niekas nepaty
rė. Nei bankieto svečiams, nei 
per radio ji nebuvo paskelbta.

Kodėl?
Gal būt dėl t<| kad arkivys 

kupo Matulevičiaus vaišintojai 
nenorėjo padaryti nesmagumo 
svečiui, kuris Vilniuje rengė 
viešą priėmimą lenkų Pilsuds
kiui. Kas kloniojosi Vilniaus 
užkariautojui, tas, žinoma, ne
gali mėgti nepriklausomos. Lie
tuvos prezidento, išrinkto Lie
tuvos- nepriklausomybei ginti.

BESARMATIS

ekst-
rašo,

skelbusios di-

Sabas-*Baltrušaitis savo 
ra-kairiamjam “Aide” 
kad “Naujienos 
džiojo karo metu, “kad tas ka
ras kilęs ‘už demokratiją’. ”

Tas Pittsburgbo pletkininkas 
tur-but jau visai neteko sar
matos. Tokių dalykų, kaip ji
sai mums prikaišioja,,mes nie- 
k u ome t v neskelbėme.

Leniniško jėzuitizmo iš 
kęs, Baltrušaitis visą laiką 
melus ir šmeištus rašo apie 
vo politinius oponentus.

SOCIALDEMOKRATAI
JO RIMTAI

tik
sa-

KOVO-

So Bostono šv. Juozapo brost- 
Vos 'organas, “Darbininkas”, 
paskelbė ilgą laišką savo buvu
sio redaktoriaus ir nuolatinio 
bendradarbio, F. Virako, 
venančio dabar Lietuvoje.

Plačiai rašydamas apie 
mo rinkimus ir krikščionių 
laimėjimą, jisai tarp ko 
sako:

“Socialdemokratai tylėjo 
(t. y. nešukavo taip, kaip ki
tos partijos. “N,” Red.), bet 
ir-gi daug dirbo ir gana rim
tai ir planingai.”

e

Toliaus tas pats klerikalčikas 
pasakoja, kad kr. demokratai 
padarę “klaidą”, prikaišiodami 
będieviškumą liaudininkams, 
bet ne socialjemokrktams. Jei
gu, girdi, krikščionys butų dau
giaus šineižę socialdemokratus, 
tai' šie nebūtų tiek daug laimė- 
ję-. •

Bet tai yra tuščia pasaka. 
Vien tik socialdemokratų šmei
žimui* klerikalai turi Nuorgani
zavę “darbo federaciją”, ku
rios spauda ir kalbėtojai be
veik daųgiąus ir‘ neveikė,-, kąip 
tiktai purvais drapste socialde
mokratų partiją ir jos vadus.

gy-

pra- 
kito

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

Lietuvoje tik-ką susidarė 
valstiečių liaudininkų ir so
cialdemokratų vyriausybė. 
Tai yra pasekmė Seimo rin
kimų, įvykusių gegužės 
mėn. 8-9 dd., kuriuose buvo 
sumušti klerikalai.

Pirmu kartu nuo to laiko, 
kai yra susikurusi nepri
klausoma Lietuvos Respub
lika, mes galime pasidžiaug
ti, Kad visuotinu piliečių bal
savimu . išrinktas Seimas 
stato prie valstybės vairo ti
krosios darbo demokratijos 
atstovus.

Per savo šeimyninkavimo 
metus krikščionių demo
kratų blokas brutaliai spau
dė Lietuvos liaudį/ slopino 
jos švietimo įstaigas, šmu
geliais ir kyšių ėmimu tvir
kino valdininkus, persekio
jo spaudą ir darbininkų or
ganizacijas, naikino konsti
tucijoje patikrintas piliečių 
teises ir begėdiškai grobė 
arba eikvojo krašto turtą. 
Bet dabar ta žiauri “krikš
čionių” diktatūra tapo su
laužyta.

Naujajai valdžiai dabar 
teks atitaisyti klerikalų pa
darytas kraštui skriaudas, 
atsteigti demokratinę tvar
ką, sutvarkyti krašto ūkį ir 
apvalyti velstybės ir visuo
menės įstaigas nuo krimina
linio ’ gaivalo. Tai bus be 
galo sunkus darbas, reika
laująs visų Lietuvos demo
kratijos jėgų ištempimo; tai 
bus uždavinys, panašus į to 
pasakiško karaliaus “Augi- 
jau$ tvartų” mėžimą, kurį 
turėjo atlikti Herkulesas.

Mes, Amerikos lietuviai, 
privalome tatai aiškiai su
prasti ir, jeigu mums nuo
širdžiai rupi Lietuvos atei
tis ir gyvenančių joje musų 
brolių ir seserų gerovė, pri
valome, kiek pajėgdami, 
remti naujus Lietuvos žmo
nių pasirinktuosius vadus ir 
jų valdžią.

Mums tatai nebus sunku. 
Jeigu mes buvome ištikimi 
Lietuvai juodžiausios reak
cijos metais; jeigu mes dėjo
me aukas Lietuvos reika
lams tuomet, kai iš tenai 
nuolatos girdėdavome vai
tojančių po klerikalizmo le
tena minių dėjavimą; jeigu 
mes iki šiol nebuvome nusto-v 
ję vilties, kad laisvės, teisin
gumo ir demokratybės prin
cipai paims virąjį, — tai juo 
labiaus mumyse turi pakilti 
pasiryžimas padėti Lietuvos 
darbo liaudžiai dabar, kai ji 
yra laimėjusi pergalę ant 
savo despotų! Ištieskime 
tat savo ranką tiems garbės 
vertiems vyrams, kuriuos 
susipratusių jų darbininkų 
ir valstiečių valia yra pasta' 
čhisi Lietuvos priešakyje! 
Padėkime jiems įvykinti 
praktikoje tuos tikslus, dėl 
kurių jie kovojo per metų 
metus, lydimi musų užuo
jauta ! <

, Pasiliuosavusioje nuo kle
rikalų jungo Lietuvoje turi 
būt panaikintas karė stovis 
ir atšaukti mirties bausmę 
įvedantys įstatymai. Turi 
būt paleisti iš kalėjimų poli
tiniai kaliniai ir nubausti jų 
kankintojai. Turi būt grą
žinta piliečiams žodžio,spau
dos, susirinkimų ir organi
zacijų laisvė. Turi būt paša-

linti visi prisiplakusieji prie 
valstybės ragaišio parazitai 
ir turi būt atgautas iždui 
kyšininkų, šmugelninkų ir 
spekuliantų pasigrobtasai 
viešasis turtas. A Turi būt 
paliuosuota nuo klebonų ir 
jų pasturtidėlių globos mo
kykla, sustabdytas algų mo
kėjimas kunigams ir rabi
nams iš valstybės iždo, su
teikta pagalba ’ bedarbiams 
ir naujakuriams ir sutvar
kyti valstybės finansai.

Tai yra tik opiausieji ir 
labiausia neatidedami rei
kalai, kuriuos teks atlikti 
naujajai vyriausybei. Bet 
tai dar anaiptol ne viskas. 
Prieš ją sJtovi da ir didelių 
teigiamų, konstruktyvių už
davinių. Naujajai Seimo 
daugumai ir jos paskirtaįai 
valdžiai teks padaryti pla
nus ir surasti priemones vi
so Lietuvos ūkio atstaty
mui ir perorganizavimui, 
kad tasai ūkis ne tik užgy
dytų savo dar nuo karo me
tų paliktąsias žaizdas, bet ir 
pakiltų į aukštesnį produk- 
tingumo laipsnį. Šiuo tiks
lu reikės išvystyti visas' 
esančias krašte ekonomines 
pajėgas — ypatingai tas, 
kurios yra susispietusios 
Kooperacijose; reikės per
tvarkyti mokesnių sistemą 
ir suieškoti kreditų užsie
niuose. Reikės gaivinti sa
vivaldybių įstaigų veikimą, 
kuris klerikalų šeimyninka- 
vimo metu buvo marina
mas; reikės skatinti ir ža
dinti — o ne slopinti, kaip 
darė juodasis kleras — liau
dies pastangas kultūros dar
bo srityje.
x Aiškiu kad šitiems reika
lams atlikti bus ytin svar
bu Lietuvos demokratijai 
turėti uoliausią sąmoningo
sios Amerikos lietuvių vi
suomenės paramą. Neatsi
sakykime jai suteikti ją, — 
idant tas pasitikėjimas savo 
pajėgomis, kurį ji šiandie 
turi, butų dar labiaus sustip
rintas ir galutinai atimtų 
progą reakcijai kada nors 
atsigriebti! ;

Pagaliau, dar keletas žo
džių draugams socialistams 
ir simpatizatoriams.

Mes šiuomi reiškiame 
jums, brangus draugai, gi
liausios padėkos žodį už tai, 
kad jus per visus šiuos sun
kios kovos metus stovėjote 
kartu su mumis ir su Lietu
vos Socialdemokratų Par
tiją. Visų musų bendras 
pasidarbavimas jau, kaip 
matote, davė gerų vaisių. 
Klerikalizmas Lietuvoje ta
po parblokštas. Socialde
mokratų vadovaujama Lie
tuvos darbininkų klasė jau 
yra tiek sustiprėjusi, kad be 
jos tiesioginio1 dalyvavimo 
šiandie negalėtų susidaryti 
tinkama valdžia Lietuvoje. 
Todėl musų draugai įstojo 
j Ministerių Kabinetą. Ži
note gerai,, kad jie įėjo vy- 
riausybėn ne “šiltų vietų” 
ieškodami, bet — darbo 
dirbti. Kuomet teeiaus ap
linkybės privertė juos pa
imti ant Savo pečių sunkes
nę darbo ir atsakomybės 
naštą, tai mes dabar visa sa
vo energija privalome eiti 
jiems pagalbon: . '

Neužmirškite,draugai,kad

dąr ilgus metus teks Lietu
vos proletariatui grujntis 
su savo išnaudotojais, <iki 
išmuę visiško pasiliuosavi- 
mo valanda. Todėl mes pa
brėžiame visu griežtumu, 
kad iš musų pusės turi bųt 
daroma visa, Kas galima, 
kad ateityje ne tik nesilp- 
nėtų (dėl gabių sicialdemo- 
kratų darbuotojų dalyvavi
mo valstybės darbe), bet 
priešingai — dar labiau 
augtų ir tarp tų politinės, 
ekonominės ir kultūrinės 
Lietuvos darbininkų organi
zacijos*. Musų aukos Lietu
vos Socialdemokratų Par
tijai ir pašalpa jos spaudai,

moksleiviams ir t. t. turi 
plaukti dabar gausiaus, ne
gu kuomet nors iki šiol.

Taigi, draugai, sukruski- 
me! Sukruskime visi ir kuo 
kas galėdami prisidėkime; 
prie to, kad momentas, kuo
met Lietuvos sąmoningieji 
valstiečiai ir darbininkai pa
ėmė į savo rankas krašto 
reikalų vedimą, pavirstų is
toriniu etapu kelyje į geres
nę ir šviesesnę ateitį!

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos Pildomasis Komitetas

J. J. Cheponis, Pirm.
• J. Šmotelis, Sekr. 

Chicago, III.
1926 m. birželio mėn. 13 d.
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Klad Farrer. Vertė Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo
• (ROMANAS)

(Tęsinys)

Mimi, kaip to reikalauja tra
dicija, pasidarė tamsiai raudo
na.

Ir Diburgas pasipiktino:
—Aš tamstai užduodu patį 

paprasčiausį klausimą... Atleisk 
o tamsta man, bet nors mes dar 

nepasirašome kontrakto, aš 
skaitau tamstą pas mane tarny
boje bėgyje trijų metų?., kadan
gi mes užporyt - išvažiuojame 
ant paketinio laivo į Laigoną... 
Aš negaliu ypatingai ilgai lai
kytis ceremonijų su mano sek
retore, ir mums geriaus iškarto 
tuoj imti priprasti... Kaip aš 
galėčiau tamstą vadinti?

Mimi, likusi iš 
donos-karmininės 
pėjo:

—Mano vardus 
jam... Mirra... Tai 
gu... Mimi...

Mirei, Mirra, Mirjum... Nie-

tamsiai rau- 
spalvos, va-

Mirei... Mir- 
taip nepato-

tikrųjų, tamstos negalima taip 
vadinti, dargi Tndo-Kinijoje. 
Bet dūlei to mes neužsilaikinė- 
sime: pasirink tamsta sau kri
kščionišką vardą. Kaip tamsta 
nori save vadinti nuo širs die
nos?

—Bet aš nežinau... Man vis-

Diburgui ėmė įgristi visas 
kalbėjimasi. Ir M imi pirmą, bet 
lepaskutinį kartą pajuto skir
simą, kuris^turi būti tarpe kal
bos bare, kalbose tarpe patro
no ir sekretores.

matai tamsta.
mane visuomet vadino

tamsta niekuomet ne-

-.Klausyk tamsta, nereikia 
kalbėti niekų, aksįomos tonu 
tarė Diburgas,—juk tamstai tai 
nevistiek. Tamstai nebus ma
lonu, jeigu aš tamstą Vadinsiu, 
pavyzdžiui, Kunigunda.

—Viešpatie!.. > \
—štai
—Bet

Mimi...'
—Bet

buvai sekretore. Sekretorę ne
vadina Mimi. Jeigu tamsta 
ti negali rasti sau vardo, tai 
aš išgalvosiu jį tamstai. Talau- 
k tamsta, annamitiškai “mode- 
moiselle” bus ko. Tuo geriau, 
ir jei^u tamsta neturi prieštar- 
čių, tai tamsia man ir visiems 
busi “M-llc Mi“, t. y. “Ko Mi”... 
Nutarta?

—Žinoma, jeigu tamsta no
ri.

—Gerai. Aš noriu. Sutinki 
tamsta. Tai štai, Ko mi... Ne! 
Nusileisk tamsta nuo menulio!.. 
Tai tamstą liečia...

—Dieve mapo! dovanok 
tamsta... aš dar nepripratau... 
Aš taip norėčiau, kad tamsta 
nenusimintum dėl m,anęs!..

Jr burnos tamsta neatidaryk 
dėlei to, tai pirma visoko... Tai 
aš sakiau: Ko Mi, mes busime 
Marsely per bertainį valandos. 
Griebsimas dalyko. Grįžk tams
ta į savo skyHų ir surink savo 
daiktus. Paskui tamsta ateisi 
pas mane (aš užimu N 8), ir 
tamsta busi taip gera užtaisyti 
savarankiškai mano čemodanus. 
Aš prašau aileidimo, kad pra
šau padaryti man tą mažą pa
tarnavimą; bet tamsta daugiau

pa-

ne mademoiselle Mimi Tirle- 
r.iont, eks-nuotaka mano drau
go šarlio Bozevilio, — kokis 
jis, betgi, nepasisekėlis,—lams
tą jaunoji Ko Mi, mažoji sekre
torė, ant algos pas mane... Ir 
aš manau, kad geriausia mums 
išsyk pradėti priprasti: man 
atiduoti savo paliepimus, tams
iai—pildyti juos tuojaus ir be 
atsikalbinėjimo, kaip užrašyta 
reglamente. Aš buvau kariš
kiu, matai tamsta... ir kareivis 
visuomet liekasi kareiviu...

—Tamsta 'buvai kareiviu?.. 
—užklausė smalsioji Mimi.

—Tikriausia, jeigu aš tams
tai tai sakau,—atsakė Dibur
gas.—Bet tikriausiai, pas rfiane 
skyriuje čemodanai, kurie dar 
neuždaryti; ir man rodėsi, jog 
aš prašau... Aš klystu: aš lie
piau, kad juos užtasytų... Ar 
netiesa. Ko-Mi?

(Bus daugiau)

Redakcijos Atsakymai
LBZRK. Koersp. M. Zaldokui. 

— Netilps, nes tokios dienos, 
kaip “nedėlioj, Birželio, July 
11 diena” nėra ir mes negali
me žinoti kada jūsų kliubo pik
nikas ištikrųjų bus.

K. Jakimavičiui, Grand Ra- 
pids, ^lich. — Jus patys pa
tvirtinate viską, kas buvo ko
respondento rašyta, tad kur jis 
“nepamatuotai, neteisingai” 
šmeižia jūsų vardą? Netilps.

Petrui S. — Gavome tik pra
džią straipsnio apie sanatoriją. 
Neturėdami viso straipsnio ne
galime jo talpinti.
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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 Krautuvė 

3343 So. Halsted St.
Illllllllllllllllllllllllhllllllllllllllll
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Chicago potvino

žaibas užmušė vienų žmogų; 
elektros viela — kitų.

Chicago sekmadieny susilau
kė didelio potvinio. Veik vis# 
dieną buvo giedra, tik į vakarų 
urnai užėjo smarkus lietus, ku
ris patvindė visą miestą. Lie
tus neilgai tęsėsi, l>et ir į tą 
trumpą laiką jis pridarė mil
žiniškų nuostolių ir suparaliža- 
vo visą judėjimą mieste. Lat
vės liko apsemtos* vandens, net 
ir tie rūsiai, kuriuos vanduo 
pirmiau niekad nepasiekdavo, 
ir tie dabar liko apsemti; nie- 
kuriose gatvėse net ir sankro
vos, kurios buvo lygumoj su 
šalygatviais, liko vandens ap
semtos. Naujasis Tower teat
ras buvo tiek vandens apsem
tas, kad publika ir orkestrą 
turėjo sėdėti vandenyje. Nieku- 
rios gatvės buvo taip vandens 
apsemtos, kad nė automobiliai, 
nė gatvekariai negalėjo jomi? 
vaigščioti, nekalbant jau apie 
patiltes, kurios visos buvo tiek 
apsemtos, kad jokiu budu nė 
gatvekariai, nė automobiliai ne
galėjo pravažiuoti jomis ir gat
vekariai turėjo ieškotis kilo ke
lio, arba ir visai turėjo sustoti 
vaigščioję, delei ko žmonės tu
rėjo didžiausio nesmagumo, ir 
daugelis negalėjo pasiekti na-

mų. Veik visi mieste rūsiai li
ko apsemti vandens ir gyvenan
čios rūsiuose šeimynos turėjo 
šauktis ugniagesių ir policijos 
pagelbos, kad jas gelbėtų nuo 
potvinio.

Neapsiėjo ir be žmonių au
kų. Jobu Capuse, 43 m., 9542 
Avė., einant pef laukus', liko 
užmuštas žaibo, kuris nudras
kė jam drabužius ir čeverykus,

Frrd' Sliunnski, 30 m., 2225 
Bice SI., eidamas ele rado vie
los galą, kuri norėjo numesti 
į šalį, bet vos spėjo paliesti vie
lą, kaip liko elektros užmuš
tas ant vietos, v

žaibai be to užgavo dilgelį 
namų ir pridarė nemažų nuosto
lių. Vietomis jie ir gaisrus pa? 
gimdė, kuriuos vienok greitai 
užgesinta.

Taip buvo Chicagoje, bet ki
tus buvo dar blogiau, nes vie
tomis siautė ir smarkus vėjas, 
ko Cbicagoje nebuvo. Bock- 
ford miestas liko veik visai 
užlietas vandens, kuris nune
šė net ir tiltus. Vanduo nieku- 
riose gatvėse siekė <S pėdas. 
Gatvekariai sustojo vaigšeioję, 
automobiliai irgi negali išva
žiuoti. 'rūkstančiai chicagiečių, 
kurie buvo išvykę j Bockfordą 
ar Wisconsinų negalėjo gryšti 
Chicagon ir turėjo pasilikti 
Rockfordc. šimtai namų liko 
užlieti ir nuostoliai Bockforde 
siekia šimtus tuksiančių dole-

NAUJIENUS, UHIcago, m.

[Pacific and Atlantic Photo]
Kap. Amundsen (po kairei) ir Lincoln Ellswortr, kurie orlai

viu pasiekė žemgalį.

Prigėrė
Matant jo žmonai ir trims 

vaikams, cliicagietiKs .lobu Wes- 
ton prigėrė Indian ežere, netoli

są, nusitariau pas jį apsilankyti 
ij pats viską pamatyti.

Išlipęs iš gatvėkario pama
čiau, kad tai poromis tai pavie
niais ėjo pirm manęs ir visi 
lindo į skiepą. Tarpe jų įsimai
šęs ir aš patekau vidun. Skiepas 
ruimingas, viduryj žemas ir 
mažas staliukas, o aplink jį ap
skritai apstatytos kėdės. Susi
rinko apie G0 abiejų lyčių, vi
dutinio amžiaus žmonių, dau
giausia moterų ir merginų. ‘

Pusė po dviejų po pietų pa
kilo starki ir graži moteris ir 
ūži akinusi duris, visus peržiū
rėjusi, manęs užklausė: “Tams
ta pirmu kartu čia”?

Aš nusiminiau biskį, bet at
gavęs dvasią pasakiau (pamela
vau), kad tokiose vietose jau 
esu buvęs pirmiau.

—Ar buvai tamsiame, ar 
šviesiame kambary?

Aš nusigandau, kad ji ką man 
blogo nepadarytų, bet atsakiau:

—Taip, buvau pietinėj mies-

—Aš, — atsiliepė triuba.
—Kaip tau sekasi aname 

sviete? — klausia motina.
—Gerai, — atsako. Tik man 

liūdna be tavęs...
Barkšt ant stalelio ir vėl gu

li triuba. Motina verkia.
Barkšt ir vėl pakyla triuba ir 

vėl šniokščia. Spiritualistė ma
to jauną gražų vyrą.

—Tai mano vyras! — suriko 
šalę manęs sėdinti jayna mote
ris.

Triuba tuoj artyn, visai arti 
mano nosies praskriejo.

—Ar tai tu mano mielasai 
Džiaki?

—Aš.
—Ar sunku tau aname svie

te?
—Sunku.
—Man ir sunku; matai tu 

palikai mane našle... \
—Aš negalėjau gelbėti.
—Ar tu myli mane Džiaki?
—Myliu.
—Patark man, ar parduoti

Sušhiokštė, bet neaiškiai ir 
nesupratau.

—Kaip mano motina?
Triuba nupuolė. i
Kunigė klausia, ką aš jam sa

kiau. Pasakiau. Ji man užreiš-1 
kė, kad jis nukeliavo į Europą] 
pažiūrėti mano motinos ir už 
poros minučių sugrįš man pra
nešti. Nutariau išmėginti savo 
tėvą angliška kalba, o mano tė
vas jau 30 metų kaip miręs ir 
nemokėjo angliškai.

Kabarkšt, ir vėl triuba pas 
mane ii* kažin ką šniokščia.

—How is my rppther in the 
old country?

—She is all right, — aiškiai 
pasakė tėvas.

Liepė tankiau parašyti laišką 
ir nukrito.

—God bless you! — kaip ir 
kiti pasakiau, kuria su dūšiom 
kalbėjo.

Matyt, tėvas jau lietuviškai 
pamiršo kalbėti, bet angliškai 
daug geriau ir už mane kalbė
jo. - ' ■ |

Vėliau pasibaigė viskas, 
nes jau triuba neveikė. Uždegė 
šviesas ir visi išsiskirstė.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas*ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
' '-s ■< , Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

a+a
KAZIMIERAS TALEsAUSKAS

Mirė Pavieto ligoninėj, bir
želio 13, Chichgoj. Kiti sako, 
kad jo giminių randasi Bannell, 
111. Jei kas pažįsta jo giminių, 
malonės tuojau pranešti grabo- 
riui S. M. Skudas, 1911 Canal- 
port Avė., Chicago, 111., Telėfo- 
nas Roosevelt 7532.

DR. VAITUSH,
OPTOMETRISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas' su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 1Q 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. P.

1545 Wcst 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Reikalaudami
RAKANDU

Dknvagiac, Mieli. Jis mokino to daly.
savo sūnėną plaukioti, bet ta- Man liepė užimti tarp dviejų 
sis papuolė j gilų vandenį ir moterų sėdynę paskutinėje ei-
pradėjo skęsti. Weston šoko jį Ivje, toliau nuo stalelio. Užgesi-
gelbėti ir pats prigėrė. Kiti vai- no visas šviesas, kad durk į 
ką ištraukė be sąmonės, bet jį akį — nematyt Man ; kankine
atgaivino. Tcčiaus Weston 
vono nesurasta.

savo namą?
—Tu parduosi į dvi savaites 

laiko. Neverk ir melskis už ma

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės 
fapeopksĮvniitare (dmpauif

•a4 (Mani MmmKM

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

Nušautas

la- visokios mintys. Aš apsiglam- 
žiau savo skvernus ir uždėjau 
ranka ant kišeniaus, 
radosi penki doleriai, 
užmiršęs, — kad iš

kuriame 
Bučiau 

kiekvieno 
iš iškolektavo po 50 centų ir ka-Josepb Paulina, 33 m

Desplaines, Ilk, liko nušautas raboną per rankas leido ir liepė 
prie Snell’s Grove, prie Higgins mesti pinigų ant beturčių vai
kelio, karčiamos. Jis pamatė ne- kūčių. Man vąikai nerūpėjo ir 
'pažystamą vyrą besisukinėjant tėmijau, kam ta blėkinė 
apie jo automobilių ir pradėjo triuba reikalinga, kuri guli ant 
jį kamantinėti, bet tasis išsi- stalelio. Spiritualistė turbut šu
linuke revolverį ir šovė į Pau-|prat0 mano mintis, kad paėmė 
liną, kuris po to mirė bevežapt triubą išardžius į tris dalis pa-
į ligoninę. Vieškelių policija davė man ištirti. Paėmęs pama-
ieško užmušėjo. čiau, kad triuba yra šlapia,

-----------------  prisidėjau prie akies pažiūrėti,
ieško užmušėjo.

Lieimiiį Rateliuosti.
Kalba su “dūšiomis” .

Arba apsilankymas pas spiritu- 
alistus, — arba kaip mano tė
vas niekad negirdėjęs anglų 
kalbos numiręs išmoko angliš
kai kalbėti.

Girdėjau daugelį kalbant apie 
spiritualistus, kurie buk su 
dvasiomis susižino, ir net pri
šaukia mirusių giminių, tėvų ar 
draugų “dūšias” ir leidžia su 
jomis pasikalbėti. Vieni tuos 
spiritualistus peikia ir vadina 
prigavikais, kiti juos labai gi
ria ir net garbina ir tankiai 
pas juos lankosi, kad su “dūšio
mis” savo artimųjų pasikalbėti. 
Sužinojęs tad apie vieną tok] 
spiritualistą ir gavęs jo adre-

bet nieke ypatingo nebuvo,
Spiritualistė atsisėdo į tarpą 

dviejų moterų ir tamsoje pradė
jo giedoti šv. giesmes. Kiti jai 
pritarė. Galop ir aš atsidrąsi
nęs savo “basso” paleidau dar
ban. Pagiedojus pabarė mane 
už giedojimą per stipriu balsu. 
Aš tylėjau kol jie antrą giesmę 
apie Jėzų traukė. 'Urnai sustab
dė visus ir pradėjo kalbėti.

Aš matau mažą mergaitę, 
kuri labai liūdnai dairosi. Jos 
vardas prasideda nuo M...

—Mano Dieve! Tai mano 
mergaitė, kuri mirė metai lai
ko, — atsiliepė jauna moteris.

Triuba tik barkšt, barkšt ir 
pakilo aukštyn, tarsi sukinėda- 
mosi ieškojo savo motinos. Bal
sas jaunas per triubą šniokštė 
nesuprantamai. Triuba prisiar
tino prie veido arti ir kalbėjo.

—Ar tai tu mano mažyte 
Maryte ?

ne...
—Triuba nukrito ant staliu

ko. Visi stebėjosi stebuklu, o 
našlė da vis verkė.

—Aš matau mažo ūgio vyrą, 
vardas prasideda su J. Jis ne
paprastas, europietis.

Man pasidarė karšta, bet ty
liu. Spiritualistė mane šaukia. 
Aš vis tyliu, šalę manęs sėdin
ti iš kitos pusės moteris liepė 
man atsiliepti, sako, kad triuba 
į mane kalba. Aš pasakiau, kad 
ne man, nes mano tėvas didelis 
vyras ir vardo raidė A. Triuba 
pumpt ir nupuolė. Spiritualistė 
tvirtina, kad mano tėvas. Triu
ba blia, blia ir vėl pakilo ir tie
siai prie mano lupų prisiartino. 
Mane šaltas prakaitas išpylė. 
Abi moterys pradėjo rėkt ant 
manęs,. kad nekankinčią savo 
tėvo dūšios. Užklausiau, ar ga
liu lietuviškai su tėvu kalbėti. 
Pasakė, kad galiu.

—Alo, tėvai, — pasakiau lie
tuviškai.

—Alo,—šniokščiantis triubos 
balsas pakartojo.
/

—Ar esi mano • tėvas And
rius?

— Reporteris.

1 ......... . " 1

aTPa
BERNOTAS RIMKUS

Musų mylimas brolis, paėjo 
Kauno radybos, Tauragės ap
skričio, Žigaičių parapijos, Bū
dvyčių kaimo, sulaukęs 42 me
tų, nevedęs, po trumpos ligos, 
West Frankfort, III., pasimirė 
Brolių Mainierių Ligonbuty, ge
gužio 14, 1926, 5 vai. ryto. Pa
liko dideliame nubudime 5 se
seris, 2 broliu. 4 seserys gyve
na Collinsville, III., o viena Lie
tuvoj. Velionis liko pargaben
tas į Collinsville pas seserį Ju
lijonų po No. 116, ten atsibuvo 
budėtuvės. Gegužio 17, 9 va
landa ryto liko nulydėtas i Šy. 
Petro ir Povilo bažnyčią, po iš
kilminių pamaldų nulydėtas j 
šv. Petro ir Povilo kapines, su 
didele iškilme ir bažnytinėmis 
apeigomis. Dalyvavo labai daug 
žmonių, pažystamų ir draugų, 
brolių ir seserų, nes Bernotas 
Rimkus buvo draugiškas vyras. 
Buvo piliętis šios šalies. Išgy
veno Amerikoj 22 metus. Lai 
būna jam lengva Šios šalies že
melėj ilsėtis.

Lieka nuliudime,
Broliai, Seserys ir Draugai

Simpatiškas - 
Mandagu^ — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yurds 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. S201

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje 
laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

Boulevard 4139

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2300

A + A
ANTANAS YURGAITIS

* . »
Persiskyrę su šiuo pasauliu 

Subatoj, Birželio 12 dienų, 7:45 
valandų ryto, 1926 m., sulaukęs 
35 metų amžiaus; gimęs Lietu
voj, Stakių kaime, Stakių para
pijos, Kauno apskr. Amerikoj 
išgyveno 19 metų, paliko dide
liame nuliudime du broliu Ame
rikoj Kazimierą ir Juozą, duk
terį Juzę 14 metų, švogeris Jo
nas Jokūbaitis, Lietuvoj brolį 
Vincą ir 2 seseris Oną ir Ag<^ 
tą. Kūnas pašarvotas, randasi 
1720 So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, bir
želio 16 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų j Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi- 
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A'. A. Antano Yurgaičio 
gimines, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiiyni da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Duktė, Broliai, Seserys 
ir gųninės

Laidotuvėse patarnauja pra- 
borius J. Radžius, Tel. Canal 
6174.

A. MASALSKIS 'I 
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III. '

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansal

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį
* 1646 W. 46th Chicago

Tel. Lafayette 4223
Plūmbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.
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Serganti
VYRAI IR MOTERYS

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

tiškų Ligų.
i Yra užkviečiaini ‘atsilankyti pas 
Dr. Ross dėl pasitarimų dykai.

Kad tikrai ištyrus kiekvienos ligos 
priežastį, tam tikslui yra vartojama 
mokslinė laboigįorija:

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

zaminavimai.
Per trisdešimtį melų Dr. Ross spe

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

Galvos skaudė
jimą, reumatiz
mą, širdies, skil
vio, inkstu ligas 
ir daugel; kitų 
chroniškų ligų 
kurios paeina iš 
kraujo ir nervų 
suirimo.

Kiekvienas vy
ras arba moteris 
kurie turi spau- 

T} „ M dirną kraujo ar- B. M. Ross, M. D kitas užkre
čiamas ligas, tegul atsilanko pas 
Dr. Ross su pilnu užsitikejimu, kad 
čia gaus gerinusį medikai) gydymą. 
Bus suteiktas tas pats gydymus ku
ris yra išgelbėjęs tūkstančius žmo
nių nuo suirimų proto, paralyžio, lo- 
comotor-ataxia, beprotybės, nuo am
žino paliegimo visam gyvenimui.

Nusilpę Vyrai!
Kad būti stipriu, vikriu ir turėti 

daug “pep’, jus turit savo nusilpimo 
ligas išgydyti. Kad vėl tapti atjau
nėjusiu ir prailginti savo gyvenimą, 
atsilankykit dėl specialio gydymo, ku
ris stimuliuoja giles (glands) kuris 
suteikia syvus kraujui, kuris pagelb
sti atgaivinti vikrumą ir stiprumą. 
Nieko nėra viršgamtiško, apie 
Dr. Ross pasisekimą. Tai yra natu- 
ralė pasekmė.

Trisdešimties Metų 
Praktikos

Atsilankykit pas jį, jis 
paaiškins juras visai dykai, 
galit išsigydyti nuo vyriško 
yimo. šitą pasekmingą 
Dr. Ross įgavo nuo užganėdinių pa
cientų, kurie rekomendavo jo gydymą 
savo draugams.

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

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

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

kampas Monroe St., Crilly #Building 
Imkit elevatorių iki penkto augšto.
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo

terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 no pietų. Panedėliais, seredomis ir 
suLatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Dvidešimti* penki metai tame 
pačiame name

■IIIIIIHII1IIIIIIHIH

maloniai 
kaip jus 
nusilpnė- 
gydymą

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.
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MADOS Lieluviil Raibuose
Bridgeport

Iš Tautiškos parapijos

Geg. 29 d. Tautiškos parapi
jos svetainėje įvyko linksmas 
draugiškas vakarėlis “surprise 
party”. Vakarienės surengimu 
labiausia rūpinosi sekančios 
moterys: p. Bartkienė, p. Jure
vičienė, p. Bložienė, p. Straz- 
dauskienė, kitos moterys ir Juo
zas Mickevičius, parapijos pir
mininkas, 
tai 
nių 
ko, 
kai

skaniais
svetainėn

vai. 
pa- 

val- 
pa-

adv. Gugiu ir

Nors įžangos tikie- 
buvo po 2 doleriu, bet žmo- 
(lalyva*. u apie 150. Visi šo- 
linksminos, o apie 10 
stalai jau buvo gražiai

puošti ir apdėti 
giais, pakviesta 
rapijos klebonas 
Tautas. Jam su
I)r. Graičiunu įeinant svetainėn 
p. Bartkaus orkestras pasitiko 
grieždamas maršą. Maža mer
gaitė įteikė kunigui didelį gy
vų gėlių bukietą, o p. Bartkie
nė nupirktą už 75 dol. juodą 
kapą.

Kunigas paprašė svečius sės
No. 2611. ši suknia gali tanairti ir 

kaipo suknia ir kaipo apsiaustas, la
bai tinka dėvėti ant gatves. Graži , 
butų iš šviesiai pilkos bei rusvos ma-jtis prie stalų, O skaitlingas pa
te: njos. Sukirptos mieros 36, 38, 40,' 
42, 44 ir 46 per krutinę. 36 mierai 
reikia 3% yardų)40 colių materijos ir 
U vardo aksomo apikakliui apsiūti.

Norint gauti vieną ar daugiau Tiri 
nurodytų pavyzdžių, prašome išk 
paduotą blankutę arba priduoti

rapijos jaunuomenės choras 
sudainavo “Lietuva tėvynė mu
sų” ir keletą lietuviškų dainų;

katame iškirpti p-lė O. Majauckytė išpildė pia- 
, i PĄ- no solo ir pasakyta deklamaci- vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir . 

aiškiai parašyti savo vardą, pavardę JU- 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina Graičlinas, 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti* 

Naujienų: T’attern Dept., 1739 So.
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti rr.an pavyzd] No----------
Mieroa __ ______ __ per krutinę

(Vardas ir pavarte)

(Adresas)

ir valst.)

uiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiihiiiiim
Juokas ir Sveikata

Kalbėjo adv. Gugis ir Dr. 
, išreikšdami ačiū 

moterims už pagaminimą ska
nios vakarienės, jaunuomenei 

I už išpildymą gražaus progra- 
|ino. Kalbėjo J. Mickevičius kai- 
i IX) parapijos pirmininkas, dė
kojo visiems rengėjams ir sve
čiams. Paskui klebonas trumpai 
bet širdingai ačiavo už kvietkas 
ir kapą, sakė, jog nesitikėjęs, 

j kad tokia brangi auka bus jam 
įteikta. Tuomi baigtas progra
mas, o paskui prie p. Bartkaus 
orkestro, kuris griežė dovanai 
tą vakarą, šoko ir linksminos 
iki vėlumos. Kunigas ir komite
tai džiaugias, kad liks gražaus 
pelno parapijai.

—Geras Tautietis.

I Ar jus žinote, kad
Lietuvoje, Kazimieras Nukoveckas, 

70 metų amžiaus senukas, išrado ir 
užpatentavo naują vėjinį malūną ir 
Gidro-motor-piuklą, kuris gali kon- 
trolioti vandens jėgą be pylimo, ang
lies arba naftos. Ar jus žinote, kai 
geriausias 100% grynas Turkiškas 
tabakas randasi Helmar Turkiškuose 
cigaretuose, Amerikos geriausioj ru
gy cigaretų.

Gidro-motor-piuklą, kuris
lies arba naftos. Ar jus žinote, kac

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant nyk 
$6.00 j metus per visą 

likusj gyvenimą.

ERA

dole- 
_ _______ w _ cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbų. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį pušku! do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

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

Naujienų. Spulka. uždir 
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — painislyk 
Šimtas uždirbtų jei laikytumėt 
čia per 20 metų?

Ateik ir pa.sita.~k 
apie taupymo budus, o nuo jc su
žinosi kaip greit . dauginsis 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
173V So. Halsted St.

Kiekvienas musų praleistas 
ris sudaro nematomą juostą 
tų ir kiekvienas _ c„_

irba po 
kiekvieno 
kiek Jūsų

su sekretorių
jūsų

Prisidėkite i šią draugiją

P.Chicagos Lietuvių Di'augija S. 
yra didžiausia savišelpos organiza
cija Chicagoje — priklauso net 800 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
urtas^ siekia arti $15,000. Yra trys 

skyriai pašelpos sergantiems na
riams: $6, $10 ir $16 savaitčji-Na
riais gali patapti vyrai ir mcjterys 
nuo 16 iki 45 metų. Iki gruodžio 
2 d., 1926 metų yra priimamos ir 

čielos draugijos, jeigu dar draugi
os piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite, kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So. 
lalsted St. Tol. Roosevelt 8500.

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

Naujienos, 1739 So. Halsted 1

čia 
Chi-

St.

Pirmyn Mišraus Choras turės

PRANEŠIMAI JIESKO PARTNERIĮI PARDAVIMUI NAMAL-ŽEME
Chicagos Liet. Draugijos Savitar

pinės Patalpos -valdybos susirinki
mas jvyks seredoj, birželio 16, Ma- 
sonic Temple Svetainėj,'1547 N. Lea- 
vitt St„ 7:30 vai. vak. Visi valdybos 
nariai pribukit laiku.

• X. Saikus, Sekr.

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

3337 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI gasolino stotis,

■S

BRIDGEPORT!) LIETUVIAMS:
REIKIA DABBININKĮ)

2 FLATŲ namas, 4—4 kambarių, 
South Side, bargenas. Geras biz- didelis skiepas, 2 kaių garažas, 
nis, ilgas lysas, nebrangi renda, $7500, 
veikli greit, kaina $3,000, 336 W. I 
Garfield Blvd., arba tel. Monroe 
4157.

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

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams. kurie gyvena tarp Laflin, 
Iloyne ir 43-čios ir 56-tos. VirŠpa- 
minėtnme apskrityje aprūpinu lie
tuvius “Naujienomis”, pertat kurie 
negaunat “Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, 
5118 So. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.
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APSIVEOIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui mergi

nos arba našISs nuo 25 iki 85 metų 
amžiaus. Aš esu pasiturintis vidur
amžio našlys. Su pirmu laišku mel
džiu prisiųsti savo nuveiksią, ant pa
reikalavimo paveikslą grąžinsiu, dau
ginus žinių suteiksiu laiškais. JUO
ZAS YAKŠTYS, St. Charles, III., 
Bon 285.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON ruimas vyrui, be valgio, 

1 lubos, 3243 So.’Emerald Avė.

ĮVAIBįJS SKELBIMAI 
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling 
Turime daug metų patyrimą

3238 So. Halsted St. •
Tel. res. Yds 3408—Blvd 7667 office

MOTERŲ
REIKIA merginos arba moteries 

abelnam namų darbui, prie geros šei
mynos. Vakarais galės eiti namo.

3436 W. 67th Street

REIKIA OARBININKU~
VYRŲ -

BRIGHTON PARK
PARDAVIMUI restanrantas, gera 

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

Kreipkitės:
3202 S. Halsted St., 2 lubos 

Tel. Boulevard 2285

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

Charles Pearlman
PROGA DEL JAUNŲ 

T1NIO AMŽIAUS
IR VIDU- 

VYRŲ

Co. Ratyri- 
nuolatinės 

ateičia, rei-

PRISIDĖTI prie Mfg. 
mo nereikia. Geros 
į[)laukos su labai gera 
kia įvestuoti $300, atsišaukit 612 
N. Michigan Avė., Room 416, klaus
kit M r. Mark, arba rašykit arba 
telefonuokit Superior 7122.

REIKIA patyrusio teainsterio ir 
6 patyrusių darbininkų į geležies 
atkarpų jardą. Tiktai patyrę tegul 
atsišaukia. 2034 Southport Avė.

REIKALINGAS žmogus dirbti ant 
farmos. Lengvas darbus, geras už
mokestis Kreipkitės C. P. Su r om skis 
& Co., 3352 So. Halsted St., Telefo
nas Boulevard 9641,

REIKALINGAS geras piekoris prie 
duonos ir keksų. Darbas ant naktų.

3838 So. Kedzie Avė.

REIKALINGAS atsakantis bučeris 
tuojau, kuris mokėtų kalbėti angliš
kai, lenkiškai ir lietuviškai.

1301 — 50th Ct., Cicero

JtEIKIA stipraus jauno vyro dar
bui į pieninę. Turi būti nuolatinis 
darbininkas. Shm Lerner and Sons, 
Dairy, Ine., 1057-59 W. 14th St.

REIKALINGAS pirmarankis peko- 
rius. 1208 E. 93rd St.
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GASOLINO ir tepalo stotis, di
delis biznis, geriausioj vietoj mies
te. prie bulvaro, netoli vidurmies- 
čio, galit uždirbti pinigų, kaina 
$6,000, išmokėjimais, te). Monroe 
4157.

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

PARDAVIMUI gasolino stotis South 
West Side. Geras biznis ant 2 karų 
linijų. Nebrangi remia. 4350 Archer 
Avė., Tel. Lafayette 6253.

PARDAVIMUI barbemė; yra 2 bal
ti krėslai; geroj vietoj, biznis geras. 
Pardavimo priežastis — 
Chicagą. 730 W. 17th St.

apleidžiu

PARSIDUODA visokių len
tų naujų ir senų, flooringų, ar- 
žuolinių. Visos geros prie na
mų statymo. Parduosiu pigiai.

Tel. Boulevard 4435

NAMAI-2EME
150 NAUJŲ NAMŲ

Greitai augančioj sekcijoj, N. W 
Side, mokyklos, krautuvės ir trans- 
portacija.

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 augštai, randa
si ant Archer Avė. Geroje vietoje, 
Brighton Parke ir South Side. Duo. 
sime pirmus ir antrus morgičius.

H. KOPLEWSKI
3992 ARCHER AVĖ.
Tel. Lafayette 9305

Republic 8915

2 flaty mūriniai - be cash 
arba tik biskį įmokėti, pasta
tysime ant jūsų išmokėto loto 
už $10,000 ir augščiau — bun- 
galow, $6,000, 3 
30 metų patyrę 
jai. Teisingas 
ŠTERNFELI) &
Ilamlin Avė. Phone Irving 8608

flatų, $16,000. 
namų statyto- 
patarnavimas. 
CO., 4106 N.

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

ANT pardavimo 2 gyvenimų 
medinė stuba, 8 metų senumo, 
naujas plumbingas, visi įtaisy
mai geri. Pigi kaina. Priežastis 
— pinigų reikia. 1236-38 W. 18 
Avė., Gary, Ind.

PARDAVIMUI namas, 7 fin
tai ir 1 krautuvė, $13,000, 4 fla
tų, 2 karų garažas, $8,000, ce
mentinis pamatas, gasas, elek
tra, gatvė ir elė cementinė, nė
ra 'hiorgičių, reikia pusę Msh. 
Savininkas

4356 So. Honore St.
2 fl front

Juokas prašalina nusiminimą ir 
kentėjimus, taip kaip saulė prašali
na tamsą. Ten kur yra juokas, ten 
randasi sveikata ir linksmumas; bet, 
kad jausties Unksmių, jus turite bū
ti liuesas nuo ligų, turit turėti gerą 
skilvio virškinimą, gerai veikiantį 
skilvį ir sveiką apetitą, taip kad jus 
galėtumėt gerai sunaudoti, ką jus 
valgot. Severa’s Esorka atlieka tą už
duotį. Jos prašalina nevirškinimo 
silpnumą, suteikia sveiką apetitą ir 
grąžina normalj stovį. Kai*»o lengvas 
laxative tonikas dėl skilvio, jis išlai
kė bandymus per keturias dešimtis 
penkis metus. Pas visus vaistinin
kus, $1.50 ir 75c už butelį. W. F. 
Severą Co., Cedar Rapids, Iowa.

Pas East Side lietuvius 
janitorius

Pirmyn Mišraus Choras turės dai
nų praktiką antradienyj, birželio 15 
<i., 7:30 vai. vak., Pulaski Park svet. 
Visi (laineriai būtinai bukite laiku, 
nes turėsime dainuoti Socialistų Par
tijos Press piknike, kuris įvyks bir
želio 20 d., Riverview Parke.

— Choro Valdyba

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm maįevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

REIKIA —
DARBININKŲ.

Atsišaukit 
\VESTEHN FELT WORKS 

4115 Ogden Avė.
——s

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos L Eremino'
Šios dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą Ir geriausią savo draugę. Si 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri

lios apielinkės lietuviai ja- 
nitoriai didžiumoj skaito “Nau
jienas” ir yra pažangus žmo
nės. .Jie gyvena pasiturinčiai 
ir nekurie turi net po du dide
lius bildingus. Kurie gi neturi, 
tai Lietuvoj perka dvarų cent
rus.

Betgi viena yra spraga, kad 
mes, East Side lietuviai, netu
rime jokios draugijos ar kliu- 
bo, kuris galėtų aprūpinti mu
sų visuomeninius ir pasilinks
minimo reikalus. Padarytu- 
mėm nemažai naudos sau ir vi
suomenei, jei jkurtumėm kokią 
draugiją ar kliubą. Vokiečiai 
ir švedai janitoriai turi savo 
kliubus, bet mes, lietuviai, ta
me dalyke esame atsilikę.

Butų geistina, kad jei kas 
panašiais reikalais įdomauja, 
kad pasitartų su J. Bardausku 
ir M. Puiriu, 6155 Dorchester 
Avė. Lauksime atsiliepimo.

J. Bardauskas.'

Birutės Choro Valdybos susirinki
mas jvyks šj vakarą, Mark White 
Sųuare Parko svet. Sugrįžo jau A. 
Vanagaitis ir Pilka, ir dalyvaus su
sirinkime. Visi valdybos nariai bu
kit kaip 8:00 vai. vak.

—• Sekretorius

L. S.* S. 4 kuopos susirinkimas 
jvyks antradieny, birželio 15, 8 vai. 
vakaro, 
W. 31st 
lyvauti

Raymond Chapel svet., 816 
St. Visi narinį malonėkit da- 
susirinkime.

— Organizatorius

L. S. S'. 22 kuopos susirinkimas 
bus utarninke, birž. 15 d., Naujienų 
name. Visi nariai prašomi atsilanky
ti. — Organizatorius

Pirmyn Mišraus Choro repeticijos 
ir susirinkimas jvyks šiandien, Pu- 
laski Park Svetainėj, Blackhawk St., 
3 vai. vakaro. Visi nariai bukit lai
ku. — Valdyba

Svarbus pranešimas Roselando, Pull 
mano, Kensingtono ir West PulL 

mano lietuviams

Poni Gugienė išvyko 
j Rytus

Nuo gegužės 31 dienos, palengvi
nimui viršuj paminėtų kolonijų lie
tuviams gavime “Naujienų” pavie
niais numeriais, atidarome “Nau
jienų” pardavinėjimą ant sekamų 
kampų:

ROSELAND:
Avė. ir 103 St. 
Avė 
Avė. 
Avė, 
Avė, 
Avė

ir 105 St.
ir 
ir 
ir 
»r

108

113
115

St.
St. 
St. 
st.

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St 
Chica<o, III.

Vyro ir draugų bei draugių 
būrelio palydėta stotin, vakar 
poni Nora Gugienė, adv. K. Gu- 
gio žmona, greituoju Broadway 
Limited traukiniu išvyko j Ry
tus vasaros vakacijoms praleis

ti. Rytuose, daugiausiai Gonn- 
ccticute, kur jos tėvai gyvena, 
ji žada paviešėti apie tris mė
nesius.

KELLOGG S 
TAS!ELESS CASTOR 011

I-abai geras castor oi) pa
darytas dėl medikai lo var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg*  s 
butelukuose ir su tabeliai*. 
Pas visus aptiekorius.

SIUSKIT PER
NAUJIEHAS
PINIGUS LIETUVON

To preso Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos bankai

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
r garantuojamas už $4. Automobi- 
ių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
įpielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Aidžiausia ir geriausia stogų den

gimo ištaiga Chicagoj. Tik patyrę 
inijos darbininkai samdomi. J. J. 
Aunne Roofing Co., 3411-13 Ogden

Avė. Phone Lawndale 0114.

AUTOMOBILIAI

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

KAINOS NUO* $2800 IKI $6200 
$100 CASH

Tai viskas ko jums reikia — tas ir 
reiškia, ką mes sakom — kitus mo
kėkit lengvais mėnesiniais išmokėji
mais, taip kaip rendą. Tas obelio 
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 namų savininku.

SAWIAK & CO.
7181 W. Grand Av. •

v 6407-6537 Irving Park Blvd. 
Columbus 9552

PARDUOSIU savo 5 kambarių 
cotlage ir garadžių $500 pigiaus, ne
gu man kainavo, 
parduoti šią savaitę, 
oru šildomas, elektra, 
Ijawn. Kaina $4,975.

Savininkas 
3423 Wj 61 st

nes būtinai turiu 
Namas karštu 
vana, Chicago

Street

ESU priverstas parduoti savo biz
nio namą, saliunas, gąsdino stotis ir 
standa, didelis plotas žemės, 16 my
lių nuo .Chicagos. Daromas didelis 
biznis žfemą ir vasarą. Parduosiu la
bai pigiai arba mainysiu ant Chica-' 
gos prapertės. Atsišaukit 616 W. Gar- 
field Blvd. 1-mos lubos iš fronto. 
Klausk TVARIJONAS.

iš fronto.

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

2805 W. 63rd Street
Visokios malevos, aliejai ir var- 

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

LIETUVIŲ SPAUSTUVE
Spauzdinam įvairius spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

710 W. 83rd St., Chicago, III.
Tel. Yards 6751

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 85% 

Mes pardundame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plombini Snpply Co, 
1637 Weat Diviaion St, 

netoli Marahfield

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

Milda Auto Sales 
3121 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1685
D. Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

Jei norit sutaupyti pinigų 
ntsilankykit pas 

WEST AUTO WRECKERS 
1220 So. Ashland Avė. Roosevelt 2794 

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

VARTOTŲ KARŲ 
IŠPARDAVIMAS

Tiktai 4 dienas

Dabar Laikas Statyt 
Namus

REDLIN — HERMAN
Namų Statytojai 

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

Tel. Brunswick 7020 
atdara vakarais

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

$390
DEL bulvaro namo didumo 

lotas 33X150 pėdų, Calumet 
distrikte, netoli bažnyčios; mo
kykla skersai gatvės. Yra visi 
geri patogumai; gatvekariai, 
busai ir traukiniai. Title garan
tuota per Chicago Title & Trust 
Co.

BARGENAS. Pardavimui labai pi
giai, muro namas, 4 po 5 kambarius. 
Rendos neša $180 j mėnesį. Namas 
randasi Noi*th Sidėje prieš River- 
view Parką.

Pardavimui pigiai lotas Hammond, 
Ind. iš priežasties išvažiavimo j Lie
tuvą. Savininkė E. DANALS, 923 W. 
33rd Street.

MORTGECIAI-PASKOLOS
Z

ANTRI MORGIČIAI 
Suteikiami ant 6% pal ūkaną. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus, 
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
8804 South Kedzie Avė, 

Lafayette 6788

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas. J

R. EPŠTEIN f
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan

WEST PULLMAN: 
Michigan Avė. ir 119 St. 

KENSINGTON.
115 St. ir Front St. 

PULLMAN:
111 St. ir Cottage Gi*ove Avė.

čia visose paminėtose vietose 
“NHtijienos” Maunamos anksti iŠ 
pat rvto koBtlicn.
NAUJOS STOTYS ClIICAGOJEt

Halsted St. ir «3 St.
State St. ir 63 St.

T0WN 0F LAKE: 
Bcnoštaus Aptieka, 1616 W. 47 

DIDMIESTYJE:
Van Buren St. ir State St.

Jeigu yia numatomos kur tinka
mos ir reikalingos “Naujienų” sto
tys įsteigimui bile kurioje dalyje 
miesto zChicagos arba ir Chicagos! 
priemiesčiuose, malonėkite apie tai 
pranešti “Naujienų” ųirkuliacijos 
skyriui. Tų galite padaryti telefo
nu bei laišku. Kiekvienas toks pra
nešimas bei reikalavimas įsteigti 
“Naujienų” pardavinėjimo stotį bus 
tinkamai išrištas ir radus tinkamas 
sąlygas įsteigimui tokios stoties,
stotis bus įsteigta. 1

“N-nų” Cirkuliacijoj Skyrius. I

st.

v

Tel. Pullman 1413
JOHN TENINGA

Namų Statytojas ir Generalis 
Kontraktorius

32 West lllth Place
’ Chicago, III.

<■ i—. . . . . .. .. —
Tel. I.afayette 8705----8700

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Aręher Avė.
CHICAGO

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

Kreipkitės:
4400 W. Madison St.

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted St. 

Box 773

KANKAKEE UPR

PARDAVIMUI
BIRŽELIO MfiNESY VALYMO

IŠPARDAVIMAS
37 upright pianai ir 45 gramofonai 

turi būt išparduoti nežiūrint kokia 
kaina, kad padarius vietos dėl naujų 
pianų, Kai kurie tų instrumentų yra 
visai kaip nauji. Įmokėjimais net po 
$5, o kitus po $1 į savaitę,

Štai keletas tų bargenų:

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

------------- f---------------- --------------- *-----------
EXTRA bargenas Brighton Parke.' 

Saviniųkas išvažiuoja į farmas ir 
turi greit parduoti 2 pagyvenimų 
iMiivo S lt- 5 knnibariiii, nr-
l>a mainysiu ant lotų ar automobi
lio.

Naujienos, 1730 So. Halsted SI.
X. Box 774

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

RELIANCE REALTY
& MORTGAGE CO.

30 N. LaSalle'St. Franklin 1808

MOKYKLOS
Vasarinės Klesos

Mes dabar turime vasarinius kur
sus labai nupigintomis kainomis. 
Specialus klesos dėl merginų, ku
rios nori užbaigti laike vakacijų. 
KlesoH <lel merginų jaunesnių 14 
tnetvj. Rašykit smulkmenų apie
musų “Club System”.

Valentine Dressmaking
College

2407 W. Madison Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Managor
PARDAVIMUI per savininką, 4543 

S. Union Avė., 2 flutų medinis na
mas, gerame stovyje, yra elektra, 
gasas, vana, karštas ir Šaltas van
duo, garažas, kaina $5000, geriau- 
sis pasiūlymas lengvais Išmokėji
mais.

Tel. Van Buren5815

$17.50
$22.00
$35.00

!, Kurtzman Upright Pianai .... 
Estey Upright Pianai ......

—\ Cole Uprignt Pianai .............
Schmidt A Schultz

Upright Pianai ...........

VYRAI. BARBERYSTB
' Apsimoka

Mes mokiname dienomis ir 
i karais ir jus galite uždirbti 
mokinatės. Musų išmokinimas 
rengs jums darbą arba patys 
lėsite eiti į biznį, 
raškykit

International Barbcr College
672 and 651 W. Madison St.

CHICAGO, ILL.

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

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos.

Sostheims, 1912 So State St.*

I Upright Pianai ................. $75.00
Hallet & Davis Upright Pianai $25.00 
Tvvitchill Upright, Pianai   $215.00 
Cable Nelson Upright Pianai $175.00 
Victor Phonograph ............... t. $15.00
Donorą Phonograph .............. $22.50

NATIONAL PIANO STORES 
2332 W. Madison St.

PARDAVIMUI per savininką, 2 
augštų mūrinis namas, garu šildo
mas, aržuolo trimingas, krautuvė ir 
2-flatai, $5000 cash’, kitus mėnesiniais 
išmokėjimais. Paimsiu morgičius. Ne
reikės mokėti komišino.

536 W. Sint Street

va- 
kol 
pri- 
ga- 

Atsišaukit arba

i . t
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LiBlovių Haitiiiuose.
Bridgeport

Iš Tautiškos parapijos

Ar jus žinote, kad
Lietuvoje, Kazimieras Nukoveckas, 

70 metų amžiaus senukas, išrado ir 
užpatentavo naują vėjini malūną ir 
Gidro-motor-piuklą, kuris j<ali kon« 
trolioti vanč , , *
lies arba naftos. Ar jus žinote, ka< 
geriausias 100% grynas Turkiškas 
tabakas randasi Helmar Turkiškuose 
cigaretuose, Amerikos geriausioj rų- 
šy cigaretų.

-piuklų, Kuris grali kon- 
Iena jėgą be pylimo, ang-

PRANEŠIMAI ĮIEŠKO PARTNERIU PARDAVIMUI NftMil-ŽEME

Ši suknia gali tanauti ir 
kaipo suknia ir kaipo apsiaustas, la
bai tinka dėvėti ant gatves. Graži 
butų iš 
ternjos.

Chicagos Liet. Draugijos Savitar
pinės Pašei pos -valdybos susirinki
mas jvyks seredoj, birželio 16, Ma- 
sonic Temple Svetainėj, '1547 N. Lea- 
vitt St., 7:30 vai. vak, Visi valdybos 
nariai pribukit laiku.

> —- X. Saikus, Sekr.

REIKALINGAS partneris arba bu
čeris t bučernės biznį, yra visi įren
gimai. Kieipkitės

3337 So. Auburn Avė.

Geg. 29 d. Tautiškos parapi- 
s svetainėje įvyko linksmas 

draugiškas vakarėlis “surprise 
party”. Vakarienės surengimu 
labiausia rūpinosi sekančios 
moterys: p. Bartkienė, p. Jure
vičienė, p. Bložienė, p. Straz- 
dauskienė, kitos moterys ir Juo
zas Mickevičius, parapijos pir
mininkas, 
tai 
nių 
ko, 
kai

skaniais
svetainėn

vai.
pa- 

val-
pa-

adv. Gugiu ir

Nors įžangos tik te
buvo po 2 doleriu, bet žtno- 
dalyvavo apie 150. Visi šo- 
lįnksminos, o apie 10 
stalai jau buvo gražiai

puošti ir apdėti 
giais, pakviesta 
rapijos klebonas 
Tautas. Jam su
Dr. Gralčiunu įeinant svetainėn 
Į). Bartkaus orkestras pasitiko 
grieždamas maršą. Maža mer
gaitė įteikė kunigui didelį gy
vų gėlių bukietą, o p. Bartkie
nė nupirktą už 75 dol. juodą
kapą.

Kunigas paprašė svečius sės- 
iesiai pilkos bei rusvos ma-jtis prie stalų, o skaitlingas pa- 
Sukirptos mieros C?, ,

42, 44 ir 16 per krutinę. 36 mierai 
reikia 3X vardų <10 colių materijos ir 
U yardo aksomo apikakliui apsiūti. 

Norint gauti vieną ar daugiau rirt 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krušos ženkleliais kartu su už
sakymu I aišknq reikia adresuoti' 

Naujienų: Pattem Dept., 
Halsted St„ Chicago, 111.

usvos ma- 
36, 38, 40, *

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia |dedu 15 centų ir prašau at

siųsti nr.an pa vyzd j No------------

Mleros . ..... ...... .......... per krutinę

(Vardai ir pavarte)

(Adresas)

{Miestu Ir vali t.)

oiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii^
Juokas ir Sveikata

rapijos jaunuomenės choras 
sudainavo “Lietuva tėvynė mu
sų“ ir keletą lietuviškų dainų; 
p-lė O. Majauckytė išpildė pia
no solo ir pasakyta deklamaci
jų. Kalbėjo adv. Gugis ir Dr. 
Graičunas, išreikšdami ačiū 
moterims už pagaminimą ska
nios vakarienės, jaunuomenei

)739 Sn. |u2 išpildymą gražaus progra- 
|ino. Kalbėjo J. Mickevičius kai- 
i į*) parapijos pirmininkas, dė
kojo visiems rengėjams ir sve
čiams. Paskui klebonas trumpai 
bet širdingai ačiavo už kvietkas 
ir kapą, sakė, jog nesitikėjęs, 

|kad tokia brangi auka bus jam 
įteikta. Tuomi baigtas progra
mas, o paskui prie p. Bartkaus 
orkestro, kuris griežė dovanai 
tą vakarą, šoko ir linksminos 
iki vėlumos. Kunigas ir komite
tai džiaugias, kad liks gražaus 
pelno parapijai.

—Geras Tautietis.

Juokas prašalina nusiminimą ir 
kentėjimus, taip kaip saulė prašali
na tamsą. Ten kur yra juokas, ten 
lamlasi sveikata ir linksmumas; bei, 
kad jausties linksmiu, jus turite bū
ti liuosas nuo ligų, turit turėti gerą 
skilvio virškinimą, gerai veikiantį 
skilvį ir sveiką apetitą, taip kad jus 
galėtumėt gerai sunaudoti, ką jus 
valgot. Severa’s Esorka atlieka tą už
duotį. Jos prašalina nevirškinimo 
silpnumą, suteikia sveiką apetitą ir 
grąžina normalį stovį. Kaino lengvas 
la.sative tonikas dėl skilvio, jis išlai
kė bandymus per keturias dešimtis 
penkis metus. Pas visus vaistinin
kus, $1.50 ir 75c už butelį. W. F. 
Severą Co., Cedar Rapids, Iowa.

Pas East Side lietuvius 
janitorius

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk 
$6.00 j metus per visą 

likusj gyvenimą.

ERA

dole- 
cen-

Kiekvienas musų praleistas 
ris sudaro nematomą juostą 
lų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikra darbų. Praleisdami cen
tų paskui centų, dolerj paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtų ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitu.

Atsiminkite lai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei juos j banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — painislyk 
Šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

kiekvleno 
kiek jusų 

laikytumėt ji
flu sekretorių 
o nuo jc su

dauginsi* |usy

Prisidekite j ši g draugiją

Chicagos Lietuvių Draugija S. 
yra didžiausia < * ’ 1 * 1
cija Chicagojc — pri 
vyrų 
ortas 

skyriai pašelpos sergantiems na
riams: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metų. Iki gruodžio 
’ 2 d., 1926 metų yra prieinamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi
os piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas {stojimo visai 
draugijai nmlonėkite. 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 nariui, 
arba kreipkitės į “Naujienas”, čia 
galėsite išpildyti aplikaciją j Chi
cagos Lietuvių Draugiją S. P.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

P. 
savišalpos orgnniza- 

auso net 800 
ir moterų. Draugijos piniginis 
siekia arti $15,000. Yra trys

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 piknike, kuris įvyks bir
želio 20 d., Riverview Parke.

— Choro Valdyba

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedam* išnešioti 

nuo 8-člos valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 85-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykj 
j ąavaitę arba sykj j mėnesj. Gyve- 
ranti pažymėtame zone, o da neap- 
(upinami ankstyvomis “Naujienomis" 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Roulevard 9663).

Pranešimas Town of Lako lie
tuviams. kurie gyvena tarp Laflin, 
Iloyne ir 43-čios ir 56-tos. VirŠpa- 
ininčtame apskrityje aprūpinu lie
tuvius “Naujienomis”, pertnt kurie 
negannat “Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, 
5118 So. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.

APSIVEDIMAI
PA J IEŠKAU apsi vedimui mergi

nos arba našlės nuo 25 iki 35 metų 
amžiaus. Aš esu pasiturintis vidur
amžio našlys. Su pirmu laišku mel
džiu prisiųsti savo paveikslą, ant pa
reikalavimo paveikslą grąžinsiu, dau
ginus žinių suteiksiu laiškais. JUO
ZAS YAKŠTYS, St. Charles, 111., 
Bo.x 285.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDON ruimas vyrui, be valgio, 

1 lubos, 3243 So.’Emerald Avė.
■ " ■l-1""""-/1’- —--r . 1 —er-*

IVĄĮRĮJS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS,

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling 
Turime daug metų patyrimą 

3238 So. Halsted St. -
Tel. res. Yds 3408—Blvd 7667 office

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMA^ČIONIS, Prez.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

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

3436 W. 67th Street

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PROGA DEL JAUNŲ 
TINK) AMŽIAUS

IR VIDU- 
VYRŲ

Co. Patyri- 
nuolatinės 

ateičių, pei
PRISIDĖTI prie Mfg. 
ino nereikia. Geros 
įplaukos su labai gera 
kia įvestuoti $300, atsišaukit 612 
N. Michigan Avė., Room 416, klaus
kit Mr. Mack, arba rašykit arba 
telefonuokit Superior 7122.

KEIKIA patyrusio teamsterio ir 
6 patyrusių darbininkų į geležies 
atkarpų jardą. Tiktai potyrę tegul 
atsišaukia. 2034 Southport Avė.

REIKALINGAS žmogus dirbti ant 
farmos. Lengvas darbas, geras už
mokestis Kreipkitės C. I’. Suromskis 
& Co., 3352 So. Halsted St., Telefo
nas Boulevard 9641.

REIKALINGAS geras piekoris prie 
duonos ir kėksų. Darbas ant naktų.

3838 So. Kedzie Avė.

REIKALINGAS atsakantis bučeris 
tuojau, kuris mokėtų kalbėti angliš
kai, lenkiškai ir lietuviškai.

1301 — 50th Ct., Cicero

REIKIA stipraus jauno vyro dar
bui j pieninę. Turi būti nuolatinis 
darbininkas. Sam Lemer and Sons, 
Dairy, Ine., 1057-59 W. 14th St.

REIKALINGAS pirmarankis peko- 
rius. 1208 E. 93rd St.

REIKIA —
DARBININKŲ.

Atsišaukit
WESTERN FELT W0RKS

4115 Ogden Avė.

PARDAVIMUI gasolino stotis, 2 FLATŲ nnm.is, 4—4 kambarių, 
South Side, bargenas; Geras biz- didelis skiepas, 2 kaių garažas, 
nis, ilgas lysas, nebrangi renda, $7500.
veikit greit, kaina $3,000, 336 W. I 2 FLATŲ mūrinis namas, 4—4 

kambarių, $8500, reikia tik biskį 
{mokėti.

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

NAUJAS 2 ausėtų mūrinis namas 
ir krautuvė, ofisai atlyžtai, randa
si ant Archer Avė. Geroje vietoje, 
Brighton Parke ir South Side. Duow 
sime

vcinii milu, nmiin tmjVvv, vvv 

Gnrfield Blvd., arba tel. Monroe 
4157.

BRIGHTON PARK
PARDAVIMUI restau rantas, gera 

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

Kreipkitės:
3202 S. Halsted St., 2 lubos 

Tel. Boulevard 2285

PARDAVIMUI geras kampi
nis ręsta u ra n ta s, lunch room, 
ilgas lysas. Alsišaukit, 4258 S. 
Ashland Avė.

Charles Pearlman

pirmus ir antrus morgičius.
H. KOPLEWSKI

3992 ARCHER AVĖ.
Tel. Lafayette 9305

Republic 8915

GASOLINO ir tepalo stotis, di
delis biznis, geriausioj vietoj mies
te. prie bulvaro, netoli vidunnies- 
čio, galit uždirbti pinigų, kaina 
$6,000, išmokėjimais, tel. Monroe 
•1157.

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

PARDAVIMUI gasolino stotis South 
West Side. Geras biznis ant 2 karų 
linijų. Nebrangi remia. 4350 Archer 
Avė., Tol. Lafayette 6253.

PARDAVIMUI barbemė; yra 2 bal
ti krėslai; geroj vietoj, biznis geras. 
Pardavimo priežastis — apleidžiu 
Chicagą. 730 W. 17th St.

PARSIDUODA visokių len
tų naujų ir senų, flooringų, ar- 
žuolinių. Visos geros prie na
mų statymo. Parduosiu pigiai.

Tel. Boulevard 4435

NAMAI-ZEMĖ
150 NAUJŲ NAMŲ

Greitai augančioj sekcijoj, 
Side, mokyklos, krautuvės ir 
portacija.

N. W 
trans-

2 flaty mūriniai - be cash 
arba tik biskį įmokėti, pasta
tysime ant jūsų išmokėto loto 
už .$10,000 ir augščiau — bun- 
galow, $6,000, 3 
30 metų patyrę 
jai. Teisingas 
STERNFELD &
Ilamlin Avė. Phone Irving 8608

flatų, $16,000. 
namų statyto- 
patarnavimas. 
CO., 4106 N.

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

ANT pardavimo 2 gyvenimų 
medine stuba, 8 metų senumo, 
naujas plumbingas, visi įtaisy
mai geri. Pigi kaina. Priežastis 
— pinigų ^reikia. 1236-38 W. 18 
Avė., Gary, Ind.

PARDAVIMUI namas, 7 fin
tai ir 1 krautuvė, $13,000. 4 fla
tų, 2 karų garažas, $8,000, ce
mentinis pamatas, gasas, elek
tra, gatvė ir elė cementinė, nė
ra \norgičių, reikia pusę cash. 
Savininkas

4356 So. Honore St.
2 fl front

DAINOS 
Del keturių balsų 

Surinktos C. Eremino *
Šios dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą Ir geriausią savo draugę. Ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri 
aiuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, DL

šios apielinkės lietuviai ja- 
nitoriai didžiumoj skaito “Nau
jienas” ir yra pažangus žmo
nės. Jie gyvena pasiturinčiai 
ir nekurie turi net po du dide
lius bildingus. Kurie gi neturi, 
tai Lietuvoj perka dvarų cent
rus.

Betgi viena yra spraga, kad 
mes, East Side lietuviai, netu
rime jokios draugijos ar kliu- 
1)0, kuris galėtų aprūpinti mu
sų visuomeninius ir pasilinks
minimo reikalus. Padarytu- 
rnėm nemažai naudos sau ir vi
suomenei, jei jknrtumėm kokių 
draugiją ar kliubą. Vokiečiai 
ir švedai janitoriai turi savo 
kliubus, bet mes, lietuvi;#, ta
me dalyke esame atsilikę.

Butų geistina, kad jei kas 
panašiais reikalais Įdomauja, 
kad pasitartų su J. Bardausku 
ir M. Puniu, 6155 Dorchester 
Avė. Lauksime atsiliepimo.

J. Bardauskas.'

Birutės Choro Valdybos susirinki
mas jvyks šj vakarą, Mark White 
Sųuare Parko svet. Sugrįžo jau A. 
Vanagaitis ir Pilka, ir dalyvaus su
sirinkime. Visi valdybos nariai bu
kit kaip 8:00 vai. vak.

—> Sekretorius

L. S.‘ S. 4 kuopos susirinkimas 
jvyks antradieny, birželio 15, 8 vai. 
vakaro, Raymond Chapel svet., 816 
W. 31st St. Visi narinį, malonėkit da
lyvauti susirinkime.

— Organizatorius

L. S. S'. 22 kuopos susirinkimas 
bus utarninke, birž. 15 d., Naujienų 
name. Visi nariai prašomi atsilanky
ti. — Organizatorius

Pirmyn Mitraus Choro repeticijos 
ir susirinkimas įvyks šiandien, Pu- 
laski Park Svetainėj, Blackhawk St., 
.8 vai. vakaro. Visi nariai bukit lai
ku. — Valdyba

Svarbus pranešimas Roselando, Pull- 
mano, Kensingtono ir West Pull- 

mano lietuviams

Poni Gugienė išvyko 
i Rytus

Nuo gegužės 31 dienos, palengvi
nimui viršuj paminėtų kolonijų lie
tuviams gavime “Naujienų” pavie
niais numeriais, atidarome “Nau
jienų” pardavinėjimų ant sekamų 
kampų:

ROSELAND:
Avė. ir 103 St.
Avė 
Avė. 
Avė. 
Avė. 
Avė

ir 105 St. 
ir 108 St. 
ir 111 St.
ir 113 St. 
ip 115 St.

KELLOGG S 
TĄSIELESS CASTOR OIL

laibai geras castor oil pa
darytas dėl medikai lo var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliai*. 
Pa* visu* aptiekoriu*.

STOGDENGYSTft
Jusų stogų prakiurimas užtaisomas 
r garantuojamas už $4. Automobi- 
ių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
įpiclinkėj, {staiga 34 metų senumo. 
Aidžiausia ir geriausia stogų den

gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
inijos darbininkai samdomi, j. J. 
Aunne Roofing Co., 3411-13 Ogden

Avė. Phone Lavvndale 0114.

AUTOMOBILIAI

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

KAINOS NUO’$2800 IKI $6200 
$100 CASH

Tai viskas ko jums reikia — tas ir 
reiškia, ką mes sakom — kitus mo
kėkit lengvais mėnesiniais išmokėji
mais, taip kaip rendą. Tas olselio 
namų programas yra jusų 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 namų savininku.

SAWIAK & CO.
7181 W. Grand Av. • 

s 6407-6537 Irving Park Blvd.
Columbus 9552

PARDUOSIU savo 5 kambarių 
cotlage ir garadžių $500 pigiaus, ne
gu man kainavo, 
parduoti šią savaitę, 
oru šildomas, elektra, 
Lawn. Kaina $4,975.

Savininkas
3423 W; 61 st

nes būtinai turiu 
Namas karštu 
vana, Chicago

Street

ESU priverstas parduoti savo biz
nio namą, saliunas, gasolino stotis ir 
standa, didelis plotas žemės, 16 my
lių nuo Chicagos. Daromas didelis 
biznis žiemą ir vasarą. Parduosiu la
bai pigiai arba mainysiu ant Chica--’ 
gos prapertės. Atsišaukit 616 W. Gar- 
field Blvd. 1-mos lubos iš fronto. 
Klausk TVARIJONAS.

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

2805 W. 63rd Street
Visokios malevos, aliejai ir var- 

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

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 ptofit 
car”. Niekiis kito pelno negauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus, transmission ’ diffe- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalį iš kitų kompanijų. Tai
gi kas manot pirkti ar mainyti ant 
naujo, meldžiu pašaukti mus, mes 
atvažiavę jums nuodugniau išaiškin
sime.

D.

Milda Auto Sales
3121 So. Halstėd Street 

Tel. Boulevard 1685
Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
Spauzdinam {vairius spaudos dar

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

Dabar Laikas Statyt 
Namus

REDLIN — HERMAN 
Namų Statytojai 

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

Tel. Brunswick 7020 
atdara vakarais

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

BARGENAS. Pardavimui labai pi
giai, muro namas, 4 po 5 kambarius. 
Rendos neša $180 j mėnesį. Namas 
randasi North Sidėje prieš River- 
view Parką.

Pardavimui pigiai lotas Hammond, 
Ind. iš priežasties išvažiavimo j Lie
tuvą. Savininkė E. DANALS, 923 W. 
33rd Street.

MORTGECIAI-PASKOLDS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedae Ave^ 

Lafayette 6788

musų spaustuvę.
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 

SPAUSTUVE
710 W. 33rd St., Chicago, III.

Tel. Yards 6751

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKI? 85% 

Mes pardundame visiems olselio 
kainomis

Leviuthal Plumbing Sapply Con 
1637 West Divielon SU 

netoli Marghfield

Jei norit sutaupyti pinigų 
atsilankykit pas 

WEST AUTO WKECKERS 
1220 So. Ashland Avė. Roosevelt 2794

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

VARTOTŲ KARŲ 
IŠPARDAVIMAS

Tiktai 4 dienas

$390
DEL bulvaro namo didumo 

lotas 33X150 pėdų, Galumet 
distrikte, netoli bažnyčios; mo
kykla skersai gatvės. Yra visi 
geri patogumai; gatvekariai, 
busai ir traukiniai. Title garan
tuota per Chicago Title & Trust 
Co.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičlų, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

Vyro ir draugų bei draugių 
būrelio palydėta stotin, vakar 
poni Nora Gugienė, adv. K. Gu- 
gio žmona, greituoju Broadway 
Limited traukiniu išvyko j Ry
tus vasaros vakacijoms praleis
ti. Rytuose, daugiausiai Conn- 
eetieute, kur jos tėvai gyvena, 
ji žada paviešėti apie tris mė
nesius.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan

WEST PULLMAN: 
Michigan Avė. ir 119 St. 

KENSINGTON.
115 St. ir Front St. 

PULLMAN:
111 St. ir Cottage GVove Avė.

čia visose paminėtose vietose’ 
“Naujienos” gaunamos anksti iš 
pat rvto kasdien.
NAUJOS STOTYS ClHCAGOJEi 

Halsted St. ir 63 St. 
State St. ir 63 St.

TOWN OF LAKE: 
Benošiaus Aptieka, 1616 W. 47 St. 

DIDMIESTYJE;
Van Buren St. ir State St.

Jeigu yia numatomos kur tinka
mos ir reikalingos “Naujienų” sto
tys įsteigimui bile kurioje dalyje 
miesto/Chicagos arba ir Chicagos! 
priemiesčiuose, malonėkite apie tai 
pranešti “Naujienų” oirkuliacijos 
skyriui. Tų galite padaryti telefo
nu bei laišku. Kiekvienas toks pra
nešimas bei reikalavimas {steigti 
“Naujienų” pardavinėjimo ątotj bus 
tinkamai išrištas ir radus tinkamas 
sąlygas įsteigimui tokios stoties,
stotis bus įsteigta. i

“N-nų” Cirkuliacijos Skyrius. I

Tel. Pullman 1418
JOHN TENINGA

Namų Statytojas ir Generalis 
Kontrąktorius

32 West lllth Place
' Chicago, III.

$10 įmokėti ir po $5 į savai
tę. Visų išdirbysčių ir typų. 
200 karų dėl pasirinkimo, 90 
dienų garantija.

Kreipkitės:
4400 W. Madison St.

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted St. 

Box 773

KANKAKEE UPfi

Avoiia i iii ■■ ■ ■

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Aręher Avė.
CHICAGO

✓

PARDAVIMUI
BIRŽELIO MfiNESY VALYMO 

IŠPARDAVIMAS \

37 upright pianai ir 45 gramofonai 
turi būt išparduoti nežiūrint kokia 
kaina, kad padarius vietos dėl naujų 
pianų. Kai kurie tų instrumentų yra 
visai kaip nauji. Imokėjimais net po 
$5, o kitus po $1 j savaitę.

štai keletas tų bargenų:

Pasirinkimui dideli lotai, pigios 
kainos, lengvais išmokėjimais, šalę 
yra gerai {rengtas kliubas. Musu pa
siūlymą nieks negali viršyti. Illiana 
Heights Land Co., 1504 Strauss Bldg. 
Wabash 6736-6787.

■ 1 1 t————--------- - ■ ——

EXTRA bargenas Brighton Parke. 
Saviniųkas išvažiuoja į farmas ir 
turi greit parduoti 2 pagyvenimų 
muro namų, 5 ir 5 kambariai, ar
ba mainysiu ant lotų ar automobi
lio.

Naujienos, 1739 So. Halsted St. 
Box 774

Paskola namų savininkams nuo $260 
iki $2000. Užmokėjimui taksų, spe
cialių assessmentų, pataisymui, už
mokėjimui skolų arba dėl title. Mč_ 
nesiniais išmokėjimais.

RELIANCE REALTY 
& MORTGAGE CO.

30 N. LaSalle'St. Franklin 1808

MOKYKLOS
Vasarinės Klesos

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

Cdllege
2407 W. Madison Chicago, III. 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

PARDAVIMUI per savininką, 4543 
S. Union Avė., 2 flatų medinis na
mas, gerame stovyje, yra elektra, 
gasas, vana, karštas ir Šaltas van
duo, garažas, kaina $5000, geriau
sia pasiūlymas lengvais išmokėji
mais.

Tel.z Van Buren5815

li 7.50
$22.00
$35.00

Kurtzman Upright Pianai .... 
Estey Upright Pianai ..........
Cole Uprignt Pianai .............
Schmidt A Schultz

I Upright Pianai .................
Hallet & Davis Upright Pianai

VYRAI. BARBERYSTe 
APSIMOKA

Mes mokiname dienomis ir 
i karais ir jus galite uždirbti 
mokinatės. Musų išmokinimas 
rengs jums darbą arba patys 
lėsite eiti į biznį, 
taškykit

International Barber College
672 and 651 W. Madison St.

CHICAGO, ILL.

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

speclalumas Geras patar- 
navimas, žemos kainos.

Sostheims, 1912 8b State St.*

$75.00 
$25.00 

Tvvitchill Upright, Pianai ......  $215.00
Cable Nelson Upright Pianai $175.00
Victor Phonograph ..................  $15.00
Čonora Phonograph ............... $22.50

i

NATIONAL PIANO STORES 
2332 W. Madison St.

PARDAVIMUI per savininką, 2 
augštų mūrinis namas, garu šildo
mas, aržuolo trimingas, krautuvė ir 
2'flatai, $5000 cash’, kitus mėnesiniais 
išmokėjimais. Paimsiu morgičius. Ne
reikės mokėti komiŠino.

536 W. 81st Street

va- 
kol 
pri- 

_ . ga- 
Atsišaukit arba


