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Prn nuline vaiskia ^eidze> Rusų socialde- 
raucijud Vcuuzid mok(aty vadas, nusižudę
atsistatydino Paryžiuje

$2,000,000 išleista Penna 
kandidatams į senatą

Čcheidze, Rusų socialdemokra 
tų vadas, nusižudė Paryžiuj

Francijos ministeriŲ kabi 
natas rezignavo

Penna. senatorių nemina 
vimo skandalas

PARYŽIUS, birž. 15. — Ni- 
kalojus Čcheidze, gruzinų so
cialistas, per ilgus metus buvęs 
vienas Žymiausių Rusijos social
demokratų partijos vadų ir vai
dinęs svarbų vaidmenį laisvės 
judėjime Rusijoj, dabar Pary
žiuje nusižudė, t

Priežastys, kurios privedė 
Čcheidzę prie tokios padėties, 
Ijad jis patsai sau gyvybę atė
mė, nėra tikrai žinomos. Kai’ i
kurie jo draugai sako, kad pa
staruoju laiku jis sirgęs nervų 
suirimu. Traginga jo mirtis pa
darė gilaus liūdesio rusų social
demokratuose, kurie dabar gy
vena Paryžiuje.

Kaip Lietuvos klerikalų 
valdžia šeimininkavo pas
kutinėmis savo dienomis

PARYŽIUS, birž. 15. — Aris
tido Briando devintas kabine
tas krito. Kabineto rezignacija 
buvo šiandie vakarą įteikta 
respublikos prezidentui Dou- 
mergue.

Atsistatydinus šį rytą finan
sų niinisteriui Peretui, kiti ka
bineto nariai laikė posėdį pa
dėčiai apsvarstyti, ir kaip vienu 
balsu nutarė rezignuoti.

Republikonai Pennsylvanijoj 
savo kandidatams nominuoti 
išleido 2 milionu dolerių

15.

Coolidge nepritaria moky
klų karinimui

VVASIIINGTONAS, birž. 15. 
nepri- 
ir ko-

Prezidentas Coolidjre 
taria Amerikos mokyklų 
legijų militarizavimui.

Prezidentas sako, kad 
mas priverstino kareivybės la
vinimo mokyklose išauklėtų 
perdaug karingą dvasią, o to 
reikią vengti.

Maskvoj areštuota 400 
tariamy spekuliantu

MASKVA, birž. 15. — Mask
voj tapo suimta apie keturi 
šimtai asmenų, kaltinamų dėl 
spekuliavimo slaptai parsisiųs
dinamais iš užsienio čaiktais.

Praneša, kad kituose mies
tuose taipjau buvę suimta šim
tai panašių spekuliantų.

Pralotas “išnevožijo” 
popiežių bažnyčioj

WASHINGT()NAS, birž.
— Senato komisija, kuri tardo 
praeitos Pennsylvanijos repub- 
likonų kandidatų į Jungtinių 
Valstijų senatorius nominavimo 
(“pfimaries”) kampanijos. išlai
das, susekė, kad tai kampanijai 
republikonai yra išleidę arti 
2,000;000 dolerių.

Juo daugiau liudininkų at- 
klausinėja, juo daugiau senato 
komisija suranda, kati surinkta 
ir suskolinta notomis milžiniš
kos sumos pinigų “geriausiam” 
kandidatui nominuoti.

William Fęlwell iš Philadel- 
įhijos, Peppero-Fishero kampa
nijos komiteto iždininkas, pri
statė senato komisijai rekordus 
ir notas, Citizens komiteto duo
bas Josephui R. Grundy ga ran
duoti 300,000 dolerių, kuriuos 
. is yra paskolinęs. Folwell yra 
Aennsylvanijos Manufacturers 
Association vice-pirmininkas, o 
Grundy yra jos pirmininkas.

Senato komisijos tardymai 
iki šiol parodė, kad republiko
nai „praimeriams” išleido šiaip: 
senatoriui Pepperui vėl nomi
nuoti — $1,100,000; “slapiųjų” 
kandidatui Vare’ui — $600,000, 
ir gub. Pinchotui — $200,000,

Senato komisija, baigus tyri
nėti Pennsylvanijos kandidatų 
nominavimo kampanijos skan
dalą, ims tyrinėti dalykus Ohio 
ir Illinois, kur per . pastarus 
“praimerius” dėjosi tas pat, kas 
ir Pennsylvanijoj.

{Pacific and Atlantic Photo]
Senatorius ĄJbert B. Cum

mins iš lowos,/;uris sumušė rin
kiniuose pažangiųjų kandidatas 
Brookhait.

15. — 
einant 
vienas

Francijos finansų mini- 
steris rezignavo.

RIMA, Italija, birž. 
Vakar popiežiui Pijui XI 
per šv. Petro baziliką, 
jaunas pralotas staiga ėmė jį
garsiai lojoti ir keikti. Pralotas 
buvo suimtas ir atiduotas poli
cijai. Sako, kad* jis buvęs pa
mišęs.

AB NORIKĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

PARYŽIUS, birž. 15. — Ra- 
oul Peret, Francijos finansų 
ministeris, Šiandie atsistatydi
no.

šį vakarą ministerių kabine
tas susirinks situacijai apsvar
styti. Jei premjerui Briandui 
nepavyks put keturiasdešimt 
aštuonias valandas surasti nau
jo ministerių, kuris gautų val
džiai paramos tų pačių elemen
tų, kurie rėmė Perėtą, tai gali 
tekti visam kabinetui atsista
tydinti.

Biržą atidarant franko vertė 
šiandie buvo 36.35 doleriui?

Riaušėse Indijoj 8- už 
mušti, 23 sužeisti

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

SIMLA, Britų Indija, birž. 
— Tarp musulmonų ir sik- 
vakar įvyko didelių mušty- 

asmens

Nikalojus čcheidze nuo pat 
savo jaunystės buvo stambi jė
ga revoliuciniame judėjime Ru
sijoj. Nors jis buvo gruzinas, 
gimęs Gruzijoje, Kaukaze,' 
Čcheidze dalyvavo ne tik savo' 
gimtojo krašto laisvės kovose,' 
bet jis buvo vienas stambiau- j 
šių Rusijos socialdemokratijos į 
jėgų.

Čcheidze vaidino svarbų vaid
menį kaip 1905, taip 1917 metų 
revoliucijose. Tuojau po 1905 
to. revoliucijos jis buvo išrink
tas Tifliso, vyriausio Kaukazi- 
jos miesto, burmistęu. 1917 me
tais jis buvo Gruzijoje Išrinktas 
atstovu j valstybes Dūmą, kur 
jis tapo socialdemokratų frak
cijos vadu. 1912 m. jis vėl bu
vo išrinktas IVumėn, ir vėl bu
vo socialdemokratų frakcijos 
lyderis. Del savo energingų ir 
drąsių išžengimų Durnoje prieš 
caro valdžią jis patapo labai po- 
pulerus ir mylimas visoj Rusi
joj. 1

Kai 1917 metais kilo Rusijoj 
•revoliucija, Čcheidze buvo vie- , 
nas svarbiausių jos vadų. .Jis 
juvo vienas atstovų komiteto 
narių, kuris tomis revoliucijos 
dienomis privertė carą atsisa
kyti nuo sosto ir organizavo 
aikinąją valdžią, kurioj Keren- 
skis buvo justicijos ministerių.

Phtsai čcheidze nepenc|f&jo 
juti jokiu ministerių. Įsistei- _ American
gus Petrograde darbininkų ir 
kareivių atstovų sovietui, čchei- mis> praeitais 1925 metais au- 
dze buvo išrinktas jo pirminin
ku; o paskui, kai panašus so
vietai buvo suorganizuoti visoj 
Rusijoj, jis buvo išrinktas visos 
Rusijos darbininkų ir kareivių 
atstovų sovietų sąjungos pirmi
ninku. *Iš tos svarbios ir ats'U- 
komingos vietos Čcheidze rezig
navo 1917 metų rugsėjo mėnesį, 
tuojau po to, kai Petrogrado 
Sovieto pirmininku buvo išrin
ktas Trockis.

lPacific and Atlantic Photo]
Smith W. Brookhait, kuris 7 

birželio laimėjo rinkimus ant 
senatoriaus nuo Iowos valstijos. 
Jis priklauso pažangiesiems re- 
publikonams.

Anglijoj užsidarė 420 
medvilnės fabriku

Nori 8 darbo valandy Bri 
tu angliakasiams

Rinkimuose sumušta Lietu
vos klerikalų valdžia, prieš pa
sitrauksiant, stengėsi kiek ga
lint daugiau naudotis paskuti
nėmis savo viešpatavimo dieno
mis, kuodaugiau pasiplėšti val
stybės turto savo žmonėms ir 
savo organizacijoms.

Kauno Lietuvos žinios 
30 ir birž. 2 d. leidiniuose 
tai paduoda šitokių žinių:

Dar 30,000 lt. pašalpų

Ministerių kabinetas iš Minis- 
terio Pirmininko kreditų nutarė 
duoti Šiaulių “Vities” Draugi
jai, kurią veda kun. Stonys, 
moksleivių bendrabučiui staty
ti 30,000 litų pašalpos, nofs ši 
draugija jau pirmiau yra kokią 
tai stambią sumą pašalpų ga
vusi.

Reikia turėti vilties, kad 
šiaip pinigus svaidant dar ke
lioms dienoms jų tikrai 
kaks...

nikų, o paskui pati duoda pa
šalpos tai skolai sumokėti, — 
tikra komedija Lietuvos finan
suose. ,

£eg. 
apie

pa-

Apie 100,000 darbininkų išmes
ta iš darbo; daugiau verpyk- 
lų žada užsidaryti

Parlamentui veikiai bus pasiū
lytas atitinkamo įstatymo su
manymas

LONDONAS, birž.LONDONAS, birž. 15.
anglies stokos, šiandie užsidarė Pradėdamas bendrus
420 Lankaširo fabrikų, kuriuo-‘dėl anglies kasyklų 
se paprastai dirbo 100,000 dar- premjeras Bakiwin šiandie pa- 
bininkų, verpusių Amerikos sakė atstovų bute, kad valdžia 
medvilnes. ' • ‘ tuojau pasiūlysianti įstatymo

Apie 75 nuoš. fabrikų, kur sumanymą, kuriuo bus atsteig- 
verpiama Egipto medvilnė, bus ta astuonių valandų darbo die- 
taipjau per šią savaitę uždary-į na anglies pramonėj.
ta. Daugelis jų žada nebeatsi- Baldvvin pareiškė, kad valdžia 
daryti, nors anglies kasyklų priėjus išvadą, jogei geriau bu- 
st veikas ir greitai pasibaigtų, šią pridėti vieną valandą dau- 

Del streiko, Britų biznio nuo- giau prie dabartinių septynių 
stoliai per gegužės mėnesį buvę darbo valandų, ne kad sumažin- 
daugiau kaip 200,000,000 
rių.

15. — 
debatus 
streiko,

dole- ti kasyklų darbininkams ,algas, 
o vieną iš dviejų būtinai reikią

1 daryt.

Automobiliai 4925 metais Britu kasyklų darbiniu- 
■ užmušė 30,400 ! „J*** _ 21.

nedarni, kad premjeras Bald- 
win ruošiasi duoti parlamente 
pranešimą dėl streiko, angliaka
sių vadai nutarė paskelbti vėl 
vieninteles sąlygas, kurias ka
syklų darbininkai sutiksią pri
imti ir streiką baigti. Sąlygos 
tokios:

L Tuojau reorganizuoti ang
lies pramonę taip, kad butų 
pašalinti visi tie negerumai, 
kurie trukdo kasyklų darbin-

WASIIINGTONAS, birž. 15.
Road t Builders' 

asociacijos , surinktomis žinio-

tomobiliai visame pasauly už
mušė 30,400 žmonių, o sužeidė 
868,000. Didžiausias skaičius 
užmuštų — vijo' 89 nuoš. — 
buvo Jungtinėse Vals1 »jo*>e. Di
džiojoj Britanijoj užmuštų bu
vo 968, Franci joj k— 723 ir Ka
nadoj — 702. ,

Pašalpos “ligoniams”
Vidaus reikalų ministeris 

dziulaitis savivaldybių departa
mento direktoriui Jokūbui Šer
nui iš depozitų paskyrė 3,000 
litų pašalpos “gydytis atatin- 
kame kurorte.”

Ir žvalgybininkų neužmiršta

Be to, kuo tai remiantis iš-, 
duota 1,000 litų pašalpos buvu
siam žvalgybos viršininkui Lip- 
čiui.

160,000 litų prasižiojo
“Krikščionys” skubinasi iš

naudoti paskutines ,‘valdymo” 
dienas ir valandas.- Ypatingai 
jie susirūpinę “sąmatos vykdy
mu”....

Pastaruoju laiku, kaip prane
šama susirūpino “žiburio” cent
ro valdyba, kurios pirmininku 
yra kun. Šmulkštys, išgauti 
valstybės iždo 100,000 litų.

Dar iždo valymas
Iš finansinių sferų gaunama 

patirti, kad “ateitininkai” sen
draugiai yra padavę prašymą 
suteikti jiems iš valstybės iždo 
ilgalaikę paskolą 150.000 lt. be 
nuošimčių “ateitininkų” rū
mams statyti. Atatinkamos sfe
ros jau pritaria.

Ką tik atvažiavo iš Friburgo 
naujas “daktaras” Domas Mi- 
euta ir finansų ministeris' Kar-

En-

• Y1S

., Čcheidze po to išvyko j Kau
kazą, kur jis buvo išrinktas de- 
Jegatu į Busijos steigiamąjį 
seimą. Steigiamasis seimas 
betgi buvo bolševikų išvaikytas.

Kai neužilgio po to bolševi
kai padarė atskirą sutartį su 
Vokietija ir Turkija, ir Turkija
gavo dalį Gruzijos, Gruzija at- 15. 
simetė. nuo Busijos ir pasiskel
bė nepriklausoma respublika. 
Čcheidze buvo išrinktas pirmu 
Gruzijos prezidentu, 
taipjau pirmininkas 
delegacijos Versalės
konferencijoje, kur santarvinin
kai pripažino Gruzijos nepri- 
klausdmybę. s .

tą daryti tyrinėjimai.
2. Išlaikyti materialinę algų 

sutarties bazę.
3. Išlaikyti algas 

mažesnėj kaip kad 
lokautą, >.

4. Išlaikyti darbo 
pastarojo posto rezignavo, savo kitas sąlygas', kaip 
vieton paskirdamas nacionalis- prieš lokautą, 
tų atstovą Romockį

gurnui, kaip kad parodė ne kar-'velįs jį jau paskyrė fin. minis-

Bartel atsisakė nuo su
sisiekimo portfelio

VARŠUVA? birž" 15. — Prem- 
jęras Barte), kurs kartu buvo 
ir susisiekimo ministeris, iš

Jis buvo 
gruzinų 

taikos

normoj, ne
buvo prieš

valandas ir 
kad buvo

MOUNT, CARMBL, 11)., birž.
Trenkęs perkūnas užmu

šė dirbusį lauke fannerį Alber
tą Burtoną, 50 meįų.

——— —— i,,................................ —

LORB
klausdmybę. , I Chicagai ir apielinkei fede- <

Bet 1921 metais rusų bolševi- ralinis l__
kai vėl smurtu užėmė Gruziją, spėja:
ir čcheidze, kartu su kitais Niaukstosi; apie naktį gali 
žymiais socialdemokratų vadais,, būt lietaus; šalčiau'; vidutinis 
kaip Cereteli, Džordani, Roma- mainąsis vėjas.
Švili ir k., buvo priverstas bėg
ti į užsienį. Nuo to laiko Čchei- nimum 48°, maksimum 56°

Prašo unijų finansinės 
paramos

LONDONAS, birž. 15. — Ka
syklų darbininkų federacija iš
leido atsišaukimą į visas profe
sines unijas, prašydama finan
sinės streikininkams paramos. 
Federacija taipjau prašo trans
porto unijų, kad jos neleistų 
savo nariams krauti ar gabenti 
anglis.

terijos patarėju (XV kateg.), 
Skubinama gauti iš Respubli
kos Prezidento patvirtinimą.
Ministeris Endziulaitis ir “ka

talikės moterys” gavo iš že
mės banko ilgalaikę paskolą

Ir žemės Bankas 
dalyti “katalikų” 
pinigus: “Lietuvių 
Moterų Draugijos” 
dybai paskirta 40,000 litų pa
skola 8 metams. Tai dar tik an
tra paskola skiriama taip ilgam 
laikui — pirma paskola aštuo- 
neriems metams paskirta kelios 
dienos atgal vid. -reikalų minis- 
teriui p. Epdziulaičiui. Papras
tai ūkininkai gauna paskolas 
tik 2- 3 metams.

jau pradėjo 
Draugijoms 

Katalikų 
Centro Vai

15
sų
nių, kuriose aštuoni
buvo užmušti ir dvidešimt trys
sužeisti. Javų rinka buvo su
naikinta, taipjau bųyo nemaža 
plėšimų.

Neramumai kilo dėl to, kad
netoli nuo vienos mečetės pla
nuota statyti krutamųjų pavei- dze'gyveno Paryžiuje. Jis buvo] šiandie saulė teka 5:14, 
kslų teatras.

Kam Rumšiškių klebonas kerta 
mišką?

Rumšiškių klebonas galva-( 
trukčiais pradėjo kirsti mišką, 
kurį gabena į Proveniškio lėni- 
piuvę. Jau nugabenta apie 60 
medžių. Kalbama, buk klebo
nas bijąs, kad kairiųjų vyriau
sybė neatimtų žemės, kurios 
parapijai priklauso apie 100 
ha. (miško apie 30 ha). Para- 
pijonys susirūpinę, kad klebo
nas, nieko neatsiklausęs, neiš
kirstų viso miško, kuris nežinia 
kuriems tikslams kertamas.
Kun. min. Krupavičius tebešel- 

pia Ūkininkų s-gą

KAUNAS, 28. V. [Elta] že
mės ūkio ministerija padarė 
su Lietuvos ūkininkų sąjunga 
ir žemės Ūkio koperatyvų są
junga sutartis, kuriomis 
tos organizacijos gauna 
sus įvairiais terminais 
nėms steigti.
Lietuvos ūkininkų s-ga 

avanso 455,500 lt. sumai
sižada įrengti įvairiose Lietuvos 
vietose 23 garines ir 23 ranki
nes pienines, o žemės ūkio ko
peratyvų sąjunga, gaudama 
avanso 518j|0C0 lt. sumai, pasi
žada įrengti 26 garines ir 27 
rankines pienines.

saky- 
avan- 
pieni-

gauna 
ir pa

Ekspliozija Standard Oil 
komp. refinerijoj

Penki darbininkai užmušti, du 
mirtinai sužeisti.

ALTON, III., birž. 15.— Wood 
Bivere, netoli nuo Alton, vakar 
vakarą įvyko Standard Oil kom
panijos refinerijoj ekspliozija, 
kurios penki darbininkai buvo 
užmušti, o du skaudžiai, tur 
būt mirtinai, sužeisti. Užnuiš-

metų; Fr. Girard, 26; \Vm. 
Koekne, 25; Harry Kingery, 25, 
ir Bert Huff, 24 metų.

Sužeistieji, Harold Bryant, 21, 
ir A. Brandt, 31, guli ligoninėj.

j _ ______________

Vaikai yra uperishable 
mattęr”, negalima 

paštu siųsti
COLORADO SPRINGS, Colo., 

birž. 15. — Viena Chicagos pi
lietė, Mrs. Allen, kurios du ma
ži vaikai vieši čia pas gimines, 
kreipėsi į Colorado Springs pa
što viršininką,' prašydama, kad 
jis jos vaikus pasiųstų jai į 
Chicagą oro paštu. Pašto virši
ninkas atsisakė tatai padaryti, 
mofivuodamas tuo, kad vaikai 
esą “perishable matter”.

Naujas Persų kabinetas
TEHERANAS, Persija, birž. 

15. — Vietoj prieš kelias dienas 
atsistatydinusio premjero Su- 
leimano iMirzos Farugi kabine
to, tapo sudaryta nauja Persi
jos valdžia, su IMastoriolu Ma- 
meleku kaipo premjeru.“žiburys” gauna 70,000 litų pa

šalpos.

Finansų miųisterfjoje vaikšto 
iš rankų į rankas Švietimo mi
nisterijos parašytas “žiburio” 
draugijos vardu orderis 70,000 
litų pašalpos. Taupomose kaso
se skolai sumokėti.

Gudriai padaryta: valstybė 
paskolina privačiai draugijai pi-

oro biuras, šiai dienai Dar $25,000 is Rusijos
i Britų, angliakasiams

MASKVA, birž. 15. — Gene- 
ralinis kasyklų darbininkų są
jungos komitetas pasiuntė Bri
tų angliakasių federacijai dar 
50,000 rublių (25,000 
paramos. Pinigai buvę 

i’5 koperatyvų sąjungų.

Vakar temperatūra siekė

dabar apie 60 metų amžiaus. 1 džiasi 8:27 valandą.

mi
F. 
lei-

dolerių) 
surinkti

Bulius subadė toreadorą

MADRIDAS,* Ispanija, birž. 
15. — Ispanų mėgiamiausiuose 
žaisluose, imtynėse su įerzintais 
buliais, mirtinai buvo subady
tas toreadoras
buliais) Mariano Montes, mek
sikietis.

(kovotojas su
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KORESPONDENCIJOS

šeimininkėms kelrodis
Rašo ISABELLE KAY •

Lietuvė šeimininke Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai lietuvei šeimininkei

Baltimore, Md.
“Birute” suvaidinta antru kar

tu gana sėkmingai, vadovau
jant pačiam komp. M. Pet
rauskui.

Virinio Receptas
RODYKLĖ No. 36

Naminiai Pasikalbėjimai

žuvis yra maistas kurį kožnas tu
rėtų valgyti. Joje yra tie maisto 
elementai kurių reikalinga kūno su- 
budavojimui. Žuvis yra sezoninis val
gis, bet yra daug rūšių kurias gali, 
ma pirkti dėžėse visada, kaip salmo- 
nai, tinai ir kiti. Yra daug gerų bū
dų padarymui skaniai dėžiniu žuvių. 
Bandyk sekantį receptų vakarienei. 
Matysi kaip visiems patiks.

SMETONUOTA TUNĄ ŽUVIS švarus.

Jeigu išmaliavosi vidų naujos iš
matų bačkos, pamatysi kad ji laikys 
daug ilgiau ir neduos Jai surūdyti ir 
sugesti.

Sėmenų aliejus yra geras šveiti
mui Itonleumo. Nuo jo grindįs nebus 
slidžios kaip nuo kitų aliejų.

Kuomet šveisti pečių, dadėk šaukš
tuką trinto alumo j švaksą. Pečius 
tada išrūdys skaistesnis ir ilgiau bus

Nedėlioj, 30 <1., gegužės, pas 
mus tapo suvadinta antru kartu 
opera “Birutė”. Vadovavo pats 
mimikos autorius komp. Mikas 
Petrauskas. Statė scenoj Lie
tuvių Amerikos Atletų Kliubas. 
Vaidinimas, dainos ir visa mu
zika su skaitlingu orkestrų rei
kia skaityti pilnai pilniausiai —

tei; 2-roji vaidelytė (E. Sima- 
nauskaitė), pareiškia priežastie 
įvykio; 3-čioji vaidelytė (O. Lu
koševičienė.), pavydi ir kerštin
gai apkalba Birutę. Joms be
kalbant įeina Senis Vaidila (M. 
Rutkus); čia«jis dainuoja solo; 
“Po tamsiai naktelei išaušo 
dienelė”, ir tt. Vaidylučių cho
ras atšakoj “Lado, žemelė, In
do...” ir tt. Baigiant dainuot 
atvyksta Keistutis, pastėbi Bi
rute ir įsimyli į ja. Birutė nu
sigandus, nusiminus, silvertau- 
dama gieda savo paskutinę ari
ją: “Dievaičiai, dievuliai, kas 
su manim dedas?” ir tt. Krivė

sėkmingai išpildyta. Publikos
1 puodukas evaporated pieno at

mieštas 1’s puoduko verdančio 
vandens.

1 svaras dėžinės tuną žuvies, plo- 
nai supiaustytos j druožles.

2 šaukštai sviesto ar pavaduotojo.
2 šaukštai smulkiai kapotų žalių 

pipirų. ,
1 šaukštas kapotų pimentų.
% šaukštuko druskos
3 šaukštukai miltų
Viltų ryžių
Paprikos
Sutarpink sviestų ir. dadėk žalius 

pipirus verdant iki suminkStės — apie 
penkias minutas. Paskui dadėk pi
mentus ir miltus. Virk lot.Ti tris mi
nutas ir laipsniškai dapdk pienų at- 
mieštų su vandeniu. Paskui sudėk 
druską ir pipriką ir tuną ?.uvj. I.i*i 
užverda ir virfnk karštame vande
nyje per pcnkioliki) minutų. Duok 
su virtais ryžiais.

Virtuvės Reikaluose
Daržovės kurios auga virš žemės 

reikia virti neuždengta, bet kurios 
auga Žemėje turi būti uždengtos lai* 
ke virimo.

Genis būdas sušildyt likusią žuvį 
tai kepinant ją sase padarytam iš 
sviesto išmaišyto su kiaušiniu.

Išėmus pudingą iš pečiaus, neap- 
versk jį tuojau; lai jis susitraukia 
per kelias minutas ir paskui lengvai 
išsiims iš indo.

lakusias mėsas galima sunaudoti 
užkandžiam^ (sandwiches) aptepant 
su atlotų aliejum ir uždarant muš- 
tarda, druską ir paprika.
’ MES REKOMENDUOJA M E

Suminkštinimui maliavos Šepetukų 
kurie sukietėjo, pamerk juos j dėžę 
acto.

Grožės l’ataripjai
Reikia taip pat atsargiai parinkti 

tinkamus čeverykus savo kojom kaip 
renki perkant brangius daiktus j na
mus. Netinkami čeverykai atsiliepia 
ant visos sveikatos nešiotojo. 'Kaip
gi nuo jų kojos sugenda, išklypsta, 
atsiranda visokios užaugis. čevery
kai turi duoti kojai reikalingą liuo- 
sybę ir tuo pačiu kad gerai lanksty
tus! per pėdą. Gal nuostabu bus ži
noti, bet negeri Čeverykai būna prie- 
žasčia visiško nervų suirimo. Per
kant Čeverykus žiuiėk kad jie atsa
kančiai tiktų kojai, nespaustų kail
iukų; netrintų niekur, ir niekad ne- 
kenesit kojomis.

Ypatiška sveikata

Daugeliui musų žodis grudų mais
tas reikia pusryčių valgį, bet tas tu
ri platesnę reikšmę. Lapkričio mė
nesį mes duodame padėką už derlių 
kuris suteikia mums maistą visam 
metui — ir visia tie yra grūdiniai už- 
derliai — kviečiai, kukurūzai, ru
giai, avižos, ir miežiai. Kviečiai nu
eina j malūnus ir gryžta į musų vir
tuves kaipo katavi miltai. Kukurū
zai sudaroma į gruntinę, j miltus ar
ba kiakmolą bei plokšteles. Reikia 
priprasti naudoti grūdinius maistus. 
Jie suteik’a spėką ir energiją dirbti.
SEKANČIUS PRODU K TU S:

irgi šį kartą buvo nemažai, taip 
sakant, artipilnė svetainė. Re- 
mianties publikos pareikštais 
aplodismentais, reikia suprast, 
kad publika pilniausia buvo pa
tenkinta.

Šaie Birutės” da buvo sudai
nuota “Laša No. 3”, gerb. M. 
Petrausko kompozicijos. šitas 
numeris — Laša, susideda iš še
šių dainų, kurias išpildo choras, 
duetai ir solo, pritariant orkes
trui. šis kūrinys yra gana pui
kus ir kadangi buvo gerai sudai
nuotas, tad ir publikos ciela liko 
sujungta su pačia daina, kuri at
skyrė klausytojus nuo kasdieni
nių klipatų, ir nunešė į linksmą 
muzikos pasaulį.

čia nors trumpai norisi skai
tytojus supažindinti su veikalu 
“Birute”, Veikalas yra para
šytos Žemkalnio, muzika komp. 
M. Petrausko, kurią jis parašė 
20 metų atgal. Vaizdelis iš lie
tuvių gyvenimo apie 6-7 šimtai 
metų atgal.

grieštai priešinasi Keistučio mei
lei ir daro viską, kad Brute bu
tų sudenginta ant aukuro, nes 
jam užvis labiaus apeina Biru
tės riebi dalis, kuri pagal tų lai
kų įpročius, tekdavo po merge
lės sudeginimui kunigams. Nors 
Krivė ir gana gudriai sukosi, 
bet nieko nepešė. Keistutis Bi
rutę atėmė iš aukininkų rankų 
ir nedavė sudeginti ant aukuro. 
Keistutis Krivę parbloškia ant 
grindų, vaidelytes persigasta ir 
puola ant grindų, tuom kart 
choras užgieda paskutines dui- 
nas; “Aukštaičiai, žemaičiai, 
prusai, kursai, livai, — tai vena 
lietuvių šeimyna”, ir tt.

Tai ve, kokis yra vaizdelis 
“Birutės”, kuris Baltimores lie
tuviams pasiliks amžina atmin
čių įr siuprizu. Už šitą visą gar
bė priguli komp. M. Petrauskui, 
o padėka, L. A. A. Kliubui, ir 
visiems dalyviams Birutės vai
dinime. — Liutkų Kazys.

Kellogg’s All-F.ran yra kelias dėl 
budavojrmo sveikatos. Virkit ji su 
prieskoniais. 'GydytojaT'rekomenduo
ja Kellogg’s, nes jos yra 100% vei-
kiančios.

Borden's Evaporated Pienas yra
grynas farmų pienas su palikta jame šit pieną.

smntona. Tai yra geriausias pienas 
dei virimo, kepimo ir kitų . naminių 
reikalų, kur reikia vartoti pieną. Pa
bandykit savo kavoj. Jus surasit, 
kad kava įgys labai gardų skonį. Rei
kalaukit nuo savo groserninko Bor- 
den’s Evaporated pieno kuomet pirk-

Padėk Savo Pinigus ant 
Devynių Nuošimčių
9U yra geriau negu G, ir daug geriau negu 3. 

9' i 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

I LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS
' KAUNAS - LIETUVA .

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

Naujienų Bendrovę
į 1739 So. Halsted Si. Chicago, Illinois

Pirnias Veiksmas.
Palangos kaimiečio Tėvūno 

kiemas su žaliomis pušimis. Tė
vūno duktė Birutė jauna graži 
mergelė, į kurią įsimyli vokie
tis komtūras von Kniprode. Jis 
atsiunčia savo pasiuntinius ir 
karininkus, kurie stengiasi Bi
rutę išgauti vyliugingu budu, 
bet kuomet tas nepavyksta at
siekti, tai tuomet grasina Už
puolimu ir prievarta nori pa
grobti mergelę. Šitokiems ne
doriems vokiečių tikslams griež
tai pasipriešina pati Birutė ir 
jos tėvas, broliai, dvasiškiai ir 
visa Palangos liaudis, šit Bi
rutė .(Feravičiutė) sielvartauja, 
gieda arijas ir rodo grieštą pasi
priešinimu teutonams. Į tą lai

šką atvyksta vokietis karininkas, 
su savo kareiviais ir tarnais, 
Zundsteinas (J. Balčiūnas) ir 
pareiškia savo tikslus dainuoda
mas arijas ir kalbėtįamas viliu- 
gingus prižadus. Atvyksta ir 
Krivė (K. Liutkus) su buriu 
vaidilaičių, kurios tuoj aus pra
deda dainuot savo dainas: “Se
sutėlės, lelijėlės” ir tt. Ateina 
Tėvūnas (Neikus), du broliai 
M. Rutkus, N. Rastenis) ir Kri- 
vių-Krivaitis (Galinis). čia 
didelė lietuvių minia, pryšąkyje 
su savo vadais pareiškia griežtą 
pasipriešinimą kryžiočiams. 
Choras užgieda jausmingas dai
nas: “Lietuvos dievaičiai mus 

„ginkit nuo priešų, neduokit teu
tonams tyčiotis iš musų” ir tt. 
Kryžiočiai pamatę lietuvių tvir
tą pasiryžimą ginti savo garbę 
nuo užpuolikų, apleidžia sceną 
su nusiminimu. Lietuviai 
(Choras) užgieda: “Vienybėj, 
vienybėj, viską pergalė sim;”
“Lietuviai teutonų nebijo;” ir 
tt. Krivių-Krivaitis pareiškia, 
kad Birutė yra paskirta die
vams ant garbės, ant aukuro- 
laužo sudegint. Šjuo pirmas ak
tas baigėsi.

Antras aktas.
Kalno viršūnė. Žinyno Auku

ras. Vaidclytės ruošiasi aplink, 
ir gieda: “štai mcą tarnaitės 
Dievulių aukštųjų, giedam jums, 
dievaitės, giesmelę.” ir tt. Atei
na Birutė, pasveikina vaidelytes 
ir pareiškia savo nusiminimą. 
Pirmoji vaidelytė (A. Vasiliau- 

Iskaitė), pareiškia gailestį Biru-

PLIKOS GALVOS IR 
DYKA ŽEMfi.

Negalite užauginti bulvių pus- 
tynčse, nei grąžtų stambių plau
kų ant plikos galvos.

Bet galite apsaugoti savo 
plaukų šaknis nuo puvimo, pra
vejant pleiskanas,

Rtiffles
pleiskanų mirtinas priešas tų 
jurui padarys. Į trinant švelniai 
į ghlvos odų per savaitę ar 
dešimtį dienų laiko, Raffles 
išnaikins iš jūsų galvos pleiska
nas ir atgaivins normalų plaukų 
augimą.

Nusipirkite bonką už 65c. pas 
savo ^vaistininkų šianden, arba 
jei norite atsiųskite 75c. tiesiai 
l laboratoriją.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry and So. 5th S t S.

Brooklyn, N. Y.

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų 
Resolute, Reliance, Albert 

Balini, Deutschland 
Hatnburg 

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

Cleveland, VVestphalia, 
Thuringia

Europinės keliones asmeni
niai vadovaujamos

NEW Y0K' 
/Sa iK0 iki KAl1’ 
L VU NO IR ATGAL

1‘lus T. S. Revenue taksai

Savaitiniai išplaukimai 
Del j*rinito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American Lines 
(Barriman Lina) Joint Service whh 

HumburK American line 
177 N. Michigan Avenuė

Chicago, III. _

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

Sakyk Borden’s Kuomet 
Perki Pieną

* \

Kiekvieną sykį kai perki pieną prašyk jo vardu. 
Vardas daug ką turi su produktu, net daugiau negu 
jus manot.

Borden’s Evaporated Pienas yra žinomas per visą 
šalį. Jis garsinamas jums kadangi jis yra tyras, 
šviežias maistingas pienas. Jeigu jus nežinot 
Borden’s tai jau >t. beveik laikas apsipužinti «u 
Borden’s Evaporated Pienų,

Ęvaporated “Pienas yra tyras, šviežias ūkio 
pienas su dalimi vandenio išimta ir su palikta jame 
Smetona. Jis galima naudoti Visiems valgių gami
nimo tikslams kaipo šviežias pienas. Jis yra ekono
miškas naudojimui. Jeigu jus mėgstat smetonuotaii 
morkas arba žirnius bandykit čia spausdinamą re
ceptą. Tai bus pavaišinimas jūsų šeimynai. Nau
dokit jį savo kavoje. Jūsų šeimyna pamėgs tą nau
ją skonį. /

KUPONAS
ikumą
Balda.niai
Žuvis

Mėsa
Košelės
Pajai

Pudingai 
Bosai 
Sriubos

Borden’s da
romas dviejų 
dydžių— 
gitas (16 
c’jų) i*- 
žas (6 
e«ų). x

nu-

Vardas

Adresus Lithuanian
6

THE BORDEN COMPANY
Borden Building, New York

ms-
un

vmsweeteneo

VAPORATEP
_ imswssr«H«o 
evaporated

M TDK

SMETONUOTOS 
MORKOS IR SMETO-

NUOTI ŽIRNIAI
% Puoduko Borden’s 

Evjgporoted Pieno
% puoduko vandens 

2 šaukštai sviesto 
2 šaukštai miltų 
2 puodukai morkų 
2 puodukai žirnių

Druskos ir pipirų pagal 
skonio.

Numazgok, nuskusk ir supjau
styk morkas keturkampiais 
šmotuknb. Persunk ir sumai
šyk su dviem puodukais žir
nių, kurie jau turi būti iš
virti. Ant to užpilk smetonini 
hohO. nudaryta paarsi recepto 
Borden’s Bmetoninių Bosų.

ATMINKIT
Borden's Evaporated Pie
nas yra dusyk riebesnis 
negu paprastas pienas. 
Jus turite naudot pusę 
vandens ir pusę Borden’s 
Evaporated Pieno jeigu 
norit naudoti jį kaip pa
prastą pieną. Jeigu turit 
savo receptą, kuris reika
lauja Smetonos, naudokit 
tiek ‘Borden’s Evaporated 
Pieno kiek reikalauja 
Smetonos.

DYKAI
100,000 moterų nuolatos pri
siunčia mums naujus receptus 
su Borden’s Evaporated Pienu. 
Jeigu jus norit žinoti kaip 
pasidaryt tuos (vairius recep
tus su Borden's Hpiidykit ku
ponų pažymėdamos kokių re
ceptų jums reikia, ir prisiųs- 
kit mums.

< B. Kanne s lair 
JIARDVVARE IR NAMU PAPUO

ŠIMO REIKMENYS
Garso fitingai, Malcva, Alyva ir 

Langų Stiklui. - 
Nusipirkite geriausios maišytos

malevos galionui  •..........  $1.85
Calcimine visokių spalvų sva

rui .................   (i’/ic
Blukinęs buteliams kepuraitės

svarui ..................   19c
3345-49 So. Halsted SU
Phone Boukvard 7022

Paskanintas su Garsiausiais 
Pasauly Importuotais 

Bohemų Saazer Apyniais
Parsiduoda visose krautuvėse

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir drūtų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd St., Chicago 
Phoiie Canal 2531

Tel. Brunsvvick 9393

KAROLIS
. NORKAITIS

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

•> 

/.........................................................
Tel. Lafayette 4223

Plumbihg, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška,

3228 W. 38th Street, Chicago, Hl.
___ .___ =_____ i_________________ z

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
augim<>, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus hudikių 
Lasative.

Mrs/ Winslow’s 
Syrup

t

f
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NAUJIENŲ
PiknikaS 

.4 1 >

Birželio 27 d. '■

Mokslo tęsimas 
ir sveikata
Rašo I>r. A'. Montvidas

Šio menesio pabaigoje paliuo- 
suojama šimtai tūkstančių mo
kinių trijų mėnesių atostogoms. 
Per 9 mėnesius jaunuoliai tu
rėjo sėdėti mokykloj 5 dienas 
savaitėj po 6 valandas ir dau
giau kas diena. Kolegijų stu
dentai da turėjo mokintis na
mie jx) 5 ir G valandas kas die
na, augštesniųjų mokyklų mo
kiniai |)o 2 ir I valandas. Net 
pradiniu mokyklų mokiniai tu
ri mokintis po valandų ar dvi 
namie kas diena. Tai yra ne
paprastai ilga darbo diena jau* 
nuoliams. Daugelis mokinių da 
lavinasi muzikos, siuvinėjimo 
ir kitų dalykų. Kiti gelbsti prie

= 1926 =

Naujame
G.ChernatiskoDarže

JUSTICE PARK, ILL.

Dalyvauja
Garsus lietuvių magikas, Prof. Jonas Čeka- 
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
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.

Vietos Užteks
e

Visiems
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, biznįerius, 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 KVIESLY^.

namų darbo. Treti vakarais 
dirba. Mokslo mėtų pabaigoj 
jaunuoliai yra nuvargę ir nusi- 
kankinę. Egzaminai metų pa
baigoj da labiau įvargina. Su
augęs žmogus reikalingas ma
žiau pailsio, miego ir kitų da

lykų; jis turi daug atsparos 
prieš ligas, Gi jaunuolių svei
kata lepi. Todėl yra svarbu, 
kad vasaros laiku, geriausiu 
meto sezonu, jaunuoliai atgrieb
tų sveikatų. Atostogų laikas 
jiems neturi būti uždarbiavi-, 
mo laikas, o pailsio ir sveika
tos ieškojimo. Didelę klaidą da
ro auklėtojai ir patys jaunuo
liai, jeigu jie mano, kad moki
nys per vasarų gali dirbti, o 
rudenį vėl stoti mokyklon. 
Taip, jis gali, bet jo sveikata 
bus pavojuj..

Kas turi progos, privalo iš
leisti jaunuolius gyventi ant 
ūkių vasaros laiku. Ten jie 
gaus gana tyro oro, saulės švie
sos ir sveiko maisto. Bet vieta 
turi būti sanitaringa: be uodų 
ir musių, kur vanduo švarus ir 
pienas liuesas nuo ligotų kar
vių. Jei vieta abejotina, geriau 
pasilikti mieste. Miesto vanduo 
ir pienas paprastai yra sau
gus, kanalizacija gera, lengva 
apsisaugoti nuo uodų ir musių. 
Netoli visi miestai turi gerų so
dų, pajūrių arba paežerių, miš
kų už miesto ir nemokamų 
maudynių. Tik reikia netingėti 
viskuo tuo naudotis.

Jaunuoliai turi miegoti po 9, 
1(1 ir daugiau valandų paroj. 
Turi valgyti gerai ir regulia
riai. Daržovės ir vaisiai vasa
rų pigesni ir didelis Įvairumas, 
todėl jų reikia daug valgyti. 
Pienas irgi nebrangus ir geras 
maistas. Kas skundžiasi mais
to negerumu vasarų, tas yra 
pats kaltas. Vandens vasarų 
geriasi daug, todėl jo nereikia 
užmiršti. Kūnas labiau prakai
tuoja ir apsivelia, todėl tankios 
maudynės reikalingos.

Maudymąsi jūrėse, ežeruose, 
ir upėse turi trejopos reikš-’ 

,mės: kūnas įpranta atremti, 
šaltį, nešvarumai nuplaujami ir 
saulė įdegina jį. Šiaip saulės 
spinduliu gayname tik ant vei
do ir rankų. Tai yra badas sau
lės šviesos. 'Saulės šviesa dau
giau reiškia, negu švarumas ir 
tyras oras. Maudau ties nors ir 
nepilnai nusirėdoma, visgi apie 
pusę kūno gauna šviesos, švi- 
tintis saule reikia mokėti: pra
džioj tik kelias miliutas, pa
skui vis ilgiau kas\ dieną, kol 
oda įpranta ir atlaiko net ke
lias valandas švitinimo. Nusi- 
rudinitnas saulės spinduliais ap
saugoja nuo daugelio ligų ir 
prašalina tūlas esančiųjų.

Mokslo metams pasibaigus, 
kiekvieno jaunuolio sveikatos 
stovis turėtų būti ištirtas. Dau
gelis turi blogus dantis, tonsi- 
lus, adenoidus, kliūtis akyse ir 
nosy j. Vasarą yra patogus lai
kas visus tuos negerumus pra
šalinti. Padaryti reikia tai pa
čioj pradžioj, kad užtektų lai
ko sveikatą atgriebti iki ru
dens, kada vėl reikės ' mokslas 

eiti. Inkstų ligos, nervų ligos 
pas vaikus neretoji. • Atostogų 
laiku jas patogiausia gydyti. 
Tuberkulozas arba džiova vra 
netoli išimtinai jaunuoliu liga. 
Suaugęs žmogus ytin retai jų 
gauna. Nuo tuberkulozą vaikų 
miršta mažai, nes įai lėta, chro
ninė liga. Džiovintas vaikas iš
auga paprastai į vyrą bei mo
terį, kol liga jį papiauja. Pas 
vaikus nevisuomet lengva pa
stebėti džiova, todėl reikalin- 
gas ,yra geras gydytojo ekza- 
minavimas. Ankstyvas jos atsi- 
ladimas ir ankstyvas gydymas 
gali pagelbėti. Pasivėlinimas 
reiškia mirtį jaunystėj. Vasa
ros laikas yra patogiausias ir 
džiovos gydymui.

Kiekvienas mokinys ir moki
nė tčYi būti gydytojo išegza

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. 
GyOenlmo V lėta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

K. JURGELIONIS
A 1) V O K A TAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

I’o pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

k Nl ■! L I "

JOHN MINSKAS 
, LAWYER 
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22 St.
arti Leavitt SI. 

Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
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.

V 4*

Tel. Brunswick 9243
Kazimieras S. Wiczas

Lietuvis Advokatas
204 Fiat Iron Building

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

ir darau popieras ^ie namų pir
kimo ir pardavimo.

Ofi so valandos nuo 9 iki 5Z 
ir nuo 7 iki 9 vakaroL ■■■/ 

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

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

Vienas skaitytojrj rt skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau/ju per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

..........................a..............   Atklrp čia _______________________ r
Data: Birželis 16, 1926 / 
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minuoti mokslo metams pasi
baigus. Sergantieji turi geriau
sios progos vasarą gydytis. 
Sveikieji privalo ilsėtis ir už
siimti tinkamu sportu arba tin
kamu fiziniu darbu, bet neturi 
nusivarginti, kad rudeniui atė
jus sveiki ir energingi galėtų 
tęsti mokslą. Prieš stosiant mo
kyklon vėl reikia atsilankyti 
pas gydytoją, kad sužinojus, ar 
nėra pavojaus / mokslų tęsti, afr 
buvusios ligos dingo.

Geros pastangos tėvų leisti 
vaikus inokslan ir jaunuolių pa
siryžimas gerai mokintis gali 
nueiti nięjaiis, kuomet sveika
tai ir gyvybei yra pavojus. 
Auklėjant protų ir leidžiant 
daug pinigų šitam tikslui, rei
kia nors mažą dalį skirti ir svei
katos reikalams.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Namų TbL: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosi-velt 9090 

Namu Telefonas Rcpliblic 9600 
k ......................iii ............. ■ —y

J. P. WAITCHES '
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

Tel. PuIJman 5950
10756 S. Michigan A v.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St.
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096

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

SPECIALISTAS egzaminavojime
abstraktų ,ir nuosavybės teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS ’ 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago
Tel. Yards 4681 k i i ■■■-. u u i ------------—

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1885 

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utam., Ketv. ir Sub. nuo 
€-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.

r ' ------ -

“OREMUS”
Chemical Laboratory 

šitoj Laboratorijoj yra išdir
bamos garsios gyduolės, ku
rios greitai ir labai pasek
mingai gydo sekamas ligas, 
kaip ve: 1) “Oremus” lašai 
nuo pilvelio ligų, kurie labai 
greitai ir užtikrinančiai išgy
do užsisenėjusias pilvelio li
gas, kai)) ve: užkietėjimą vi
durių (Dyspepsia), nes pilve
lis tada pradeda virškinti ii 
prašalina skausmus iš vidu
rių. Kaina bonkritei 75c su 
prisiimt imu 85c. 2) “Oremus” 
lašai nuo pilvelio ligų, kai)) 
ve: nuo užsišaldymo vidurių 
(Catharo) ir nuo gasų, kurie 
susirenka žmogaus viduriuo
se nuo, kasdieninių musų 
valgių, greitai ir užtikrinan
čiai prašalina gasus ir skaus
mus iš vidurių. Bonkutė kai
nuoja 75c su prisiuntimu 85c. 
šie vaistai yra išdirbami

Oremus Chemical 
Laboratorijoj (Not Ine.) 

3313 So. Halsted Street
Chicago, III.

Jeigu turi pūs
lės slogą - arba 
skausmingą nu- 
sišlapinimą mė
gink

SANTAL 
MIDY 

Parduodama* vi
sose vaistiny- 
čiose. Greitai 
p a 1 e n g v i n'a 
skausmą.

«r DR. HERZMAN t,
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vynu 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. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 So. Halsted St.

Vai.; 9—10 iš ryto ir po 8 v, v.^

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

>» ......

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

rz > j J nuo 9 ikt 11 vai. ryte; 
Kalanaos į nUp jįj g Val. vakare

' A. MONTVlD, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 219 

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Ree„ 6641 S. Albany Arę. 
Tel. Prospect 1936. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

>■ ■■■ i .. .........  i u i .......... ii ■

Office Boulevard 1)42
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 SL, 
Chicago, Dl.

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkievica' 

BANĮ S

ASUAERKA
Pssekmingai pa- 
tarnauja mote
rims prie gim- 
lymo, patarimai 
dykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAlJ
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
. Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

-- - — .

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

■ i ■ ■ i., i., i.^

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pieti|.

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted Stn Chicago 
arti 31st Street

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

' DR. M. J. SHERMAN ' 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fainfax 6353

Gydytojų Kabinetas
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ,
D. C. D. O.

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

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

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

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.
- - ------------
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MOSČIOKI APIE PILSUDSKĮ

MONARCHININKŲ SĄMOKSLAS PRIEŠ 
RESPUBLIKĄ

MARIJONŲ “LEKCIJA” APIE KONSTITUCIJĄ

Už šitą pamoką broliukų organui galima padėkoti. 
Tik reikia pastebėt, kad jisai, besiskubindamas parodyti 
savo profesoriškus gabumus, nepagalvojo, apie ką eina 
kalba aukščiaus minėtoje LSS. Pild. Kom. telegramoje.)

Argi pžliuosuot mokyklas rtuo klebonų ir špitolnin- 
.... Mikų globos tai tas pat, ką — pašalinti religijos mokymą iš 
L 7R(mokyklų? \ '

Gali sau Marijonai šnekėt, ką jie nori, bet Lietuyos 
I7.ool konstitucijoje tokio dalyko, kad klebonai ir špitolnihkai 
176 turį telyti savo “globoje” mokyklas, vistik nėra. Kleri- 

. iii kalai, turėdami daugumą St. Seime, dėjo visas pastan- 
" ’7B gas padaryt pamatinius Lietuvos valstybės įstatymus 

kuoblogiausius, bet iki tokio begėdiškumo jie visgi nega- 
^JoJlvo prieiti!

Konstitucija leidžia kunigams tiktai'dėstyti religiją 
mokyklose, bet anaiptol ne — terorizuoti mokinius, per
sekioti mokytojus, kišti teologiškas nesąmones j visuome
nės ir gamtos mokslus. Šituos nelemtus dalykus klerika
lai įnešė į Lietuvos mokyklų sistemą, pasiremdami ne 
konstitucija, bet — savo galia valstybėje. \ ’

Dabar gi, kuomet klerikalizYno galia tapo sulaužyta, 
Į tai ir tas šlamštas gali .but iššluotas iš mokyklų, nejudi
nant nė konstitucijos. Reikia tik stiprios rankos ir geros 

(šluotos!

vojo prieš reakcininkų smurtą įstatytos musų mokyklos, per- miausius ir pačius skaudžmo- 
ir žiaurumus. Reikia paliuosuo* tvarkyti musų teismai, atstaty- sius musų gyvenimo vargus, 
ti kalėjimai dar ir dėlto, kad dintos ir finansiniai sutvirtin- Mes esame pasiryžę pakelti vi- 111 /PO n VGu vilai o ■ 1» ■ w ' 4> 1 J - -I- ??_ A . Al 9------____ i_ 1. _ . _ _ i • . _ _ _ it_ ! U '

KUNIGŲ IR ŠPITOLNINKŲ GLOBA” KONSTITUCI- 
JOJE NĖRA JRAŠYTA

BET IR Iš KONSTITUCIJOS REIKIA PAŠALINTI 
KLERIKALINES ŠIUKŠLES!

Viena žinių agentūra paskelbė Amerikos spaudoje 
prof. Ignaco Moscickio straipsnį apie Pilsudskio pervers
mą Lenkijoje, parašytą gegužės 20 d. StraipMrifo autorius 
tuo laiku, kai rašė savo straipsnį, dar tur-but nė nesap
navo, kad už 10 dienų jisai bus Pilsudskio rekomenduo
tas ir nacionalio susirinkimo išrinktas į pfežidfcntus. To
dėl jisai pasakė apie perversmo vadą tokių “nedipldma- 
tiškų” dalykų, kokių , dabar, bedamas prezidentu, nieku 
bud u nepasakytų^

Prof. Moscicki pareiškia, kad lenkų maršalas esąs 
“ne valstybės vyras”, t. y. ne poli tikas, ir kad jisai pats ži
nąs šitą savo trukumą. Žinodamas gi tatai, jisai į savo 
rankas visą valdžios galią neimsiąs, bet pasitenkinsiąs 
tiktai kontroliavimu armijos.

Vadinasi, visas “profesoriškas” Marijonų šūvis j So
cialistų Sąjungos centrą buvo išleistas be reikalo.

Reikia tečiaus jiems pripažinti tiesą, kad kol konsti
tucija duoda kunigams ir rabinams teisę kišti savo reli
gišką “mokslą” j bendrąsias, visų piliečių užlaikomas mo
kyklas, tol jie nesiliaus kęsinęsi pavergti ir pačias moky
klas. Todėl reikia ne tiktai paliuosuoti Lietuvos mokyk
las nuo kunigų- ir špitolninkų jungo, bet ir — Užtikrinti 
jomsvisišką nepriklausomybę nup klerikalizmo.

Šituo tikslu turi būt pravestas konstitucijos pakeiti
mas, atskiriantis bažnyčią nno valstybes ir mokyklą nuo 
bažnyčios. Mes galime Marijonams pranešti, kad LSS. 
Pildomasis Komitetas šitą reikalą supranta gana gerai 
ir yra nutaręs darbuotis, kad padėjus Lietuvoj demokra
tijai tą klausimą išspręsti kaip galint greičiaus!

juose rastųsi vietos tiems, ku-'tos savivaldybės, tautinėms ma
rio senai turėtų ten sėdėti už žumoms f * * ‘ “ *
savo kruvinus ar nešvarius dar
bus. 1 ’ ( ‘

Amnestiją turi sekti karo sto
vio panaikinimas visoj' Lietuvo
je, kad butiį išrautas pamatas 
bent kokiam tolipiesniam val
džios agentų sauvaliavimui.

Negana atitaisyti skriaudos 
nukentė j ilsiems. Krikščionys iš
tisus metus šeimininkavo pa
tys vieni. Jų laikais pridirbta 
eibės neteisėtumų, buvo pa
dengiamas smurtas ir sauvalė, 
buvo gatvėn mėtomi nepatin
kami tarnautojai, liko sudarky
tos mokyklos, parautas žmo
nėse pasitikėjimas teismais, že
mes reforma virto žemės grobs
tymu ir savųjų penėjimu. Nau
jas Seimas turi padaryti buvu
sios vyriausybės darbų reviziją 
ir iškelti bent daugumą bausti
nų prasižengimų. Mes nenori
me vaikyti keršto, . bet kalti
ninkai turi būt pasodinti tei
siamųjų suolan ir teismo spren
dimu gauti pelnytą atlyginimą.

Pagalba darbininkams ir 
naujakuriams *

Antra svarbi ir neatidėti- 
klausimų j?rupė, — tai fei-

turi būt patikrintą 
laisvas jų kultūrinių reikalų 
rupinimas. Mes einam Seiman 
ne tik tam, kad tuos klausimus 
iškelti, bet ir tam, kad kuo tik 
galima prisidėti prie jų įgyven
dinimo. Mes laukiame, kad ir 
kitose opozicijos grupėse, bent 
pas v. liaudininkus mes rasi
me tokį padėties įvertinimų ir 
tokius norūs, kurie duptų gali
mybės suderinti musų darbuo
tę Seime ir nugalėti bent arti-

są darbo sunkumų ir neužvilti 
to didelio liaudies pasitikėjimo 
musų Partijai, kurį ji pareiškė 
mums šiais rinkimais.

Tuo tarpu mes tenkinamos 
tik labai bendru musų uždavi
nių paaiškinimu. Prie smulkes
ni) jų svarstymo mums teks 
grįžti vėl ir vėl. Mes pasisteng
sime nuolat dalintis mintimis 
ir žiniomis Su Lietuvos darbi
ninkais ir derinti musų prak
tiškus žygius atatinkamai jų 
pareikštiems norams.

Klad Farrer. Vertė Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo
(ROMANAS)

(Tęsinys)
4 /
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Apžvalga
J -------------------

maloniau- 
vos ištarė 
Mimi gir- 

kartu

Prof. Mosčioki, tolinus, aiškina priežastis, dėl kurių 
Pilsudskis su savo šalininkais sukilo prieš Varšuvą.

Pasak jo, Lenkijos atžagareiviai buvo padarę sąmok
slą prieš respubliką. Jie susiuostę su Vokietijos ir Aus
trijos monarchininkais ir jau ruošęsi pasodinti karalių 
į Lenkijos sostą. Jie esą įvelti ir garsiam frankų dirbimo 
skandale, kuris iškilo pernai metais Vengrijoje. Šitos pi
nigų dirbimo konspiracijos tikslas buvęs finansuoti mo- 
narchininkų sukilimą visoje centralinėje Europoje.

Lenkų atžagareiviai, girdi, jau buvo susitarę su ki
tų šalių monarchininkais ir prižadėję jiems už jų pagal
bą atiduoti tam tikras Lenkijos teritorijas Austrijai ir

KĄ STENGSIS ĮVYKINTI 
SOCIALDEMOKRATAI.

Kai Pilsudskis patyręs apie šitas reakcininkų paslap
tis, tai jisai ir pakėlęs maištą prieš valdžią, kad užkirtus 
kelią tiems pavojams.

Ar Moscickio pasakojimas yra teisingas, ar ne — 
mes nežinome. Bet jeigu jisai teisingas, tai tenka pada
ryti išvadą, kad krizis* Lenkijoje yra daug gilesnis ir pa
vojingesnis, negu daugeliui iki šiol rodėsi, žiūrint iš ša- 
lies. _ i

Lenkijos dalys, kurias pirmiaus valdė trys svetimos 
valdžios — Rusija, Vokietija ir Austrija, pasirodo, dar 
iki šiol nėra sugijusios į daiktą* ir tie .siūlai, kuriais jos 
yra susegtos, gali kada nors trukti. Ir prie šitokios pa
dėties, godus Lenkijos ponai nori valdyti dar ir užgrob
tąsias svetimas teritorijas — lietuvių, gudų, ukrainiečių, 
rusų ir vokiečių! Ar tik jiems nebus taip, kaip'tai Var
lei, kuri mėgino išsipūsti iki jaučio didumo?

Broliukai Marijonai duoda LSS. Pildomajam Komi
tetui lekciją iš Lietuvos konstitucijos. Del to, kad Socia
listų Sąjungos viršininkai savo telegramoje, adresuotoje 
Lietuvos Socialdemokratų Partijos pirmininkui, ragino 
socialdemokratus eiti valdžion ir paliuosuoti mokyklas 
“nuo klebonų ir špitolninkų globos”, tai Marijonų orga
nas sako, kad minėtasai Komitetas nesąs susipažinęs su 
Lietuvos konstitucija. Ir jisai mokina jį:

“Iš mokyklų religijos mokymą pašalinti teisėtu 
budu, nepakeitus Lietuvos konstitucijos, negalimas 
dalykas.

“Lietuvos konstitucijos 80§ sako: ‘Religijos moky
mas mokyklose yra privalomas, išskyrus mokyklas, 
įsteigtas vaikams, kurių tėvai nepriftlauso jokiai ti
kybiniai organizacijai. Religijos privalo būti moko
ma pagal reikalavimus tos tikybinės organizacijos, 

? kuriai priklauso niokinys”. •
Paskui dar tas laikraštis dėsto, kuriuo budu galima 

Lietuvos konstituciją pakeisti, būtent: pirmiausia turį 
paduoti sumanymą 50,000 piliečių arba Seimas trijų 
penktdalių halsų dauguma; paskui tas sumanymas turįs 
eiti Tautos visuotinam balsavimui.

Dabar, kada Lietuvos social
demokratai įėjo į valdžių, kiek
vienam bus įdomu patirti, ko
kius darbus jie tenai stengsis 
nuveikti, šita klausimų gerai 

I nušviečia straipsnis “Musų už
daviniai Seime”,/ tilpęs tik-ką 

Į atėjusiam “Socialdemokrato” 
numeryje 21-am, iš geghžės 
27 d.

Tuo laiku, tiesa, socialdemo
kratai, dar nebuvo nutarę daly- 

Įvauti kabinete , ir minėtame 
straipsnyje nėra išdėstyta kon
kretus darbo valdžioje progra
mas, bet išreikštosios jame min
tys vis tik gana aiškiai pasako, 
ko bus stengiamasi pasiekti.

Straipsnis skamba taip:
Už kelių dienų bus sušauktas 

[naujas Seimas. Senoji vyriau
sybė, pašlavusi ministerijose 
bent dėl akių matomas dulkes, 
pasiskubins įteikti naujam Res
publikos prezidentui savo atsi
statydinimų. Jos vieton gaus 
stoti naujas kabinetas ir pradė
ti naujų vagą.

Musų visuomenė, prijodyta 
krikščionių, nekantriai laukia 
naujo Seimo darbų, laukia kų 
pasakys ir kų veiks rinkimus 
laimėjusios partijos. Ir kai jų 
tarpe eina derybos dėl busimų
jų darbų, dėl naujos vyriausy
bės sudarymo, rinkimus pralai
mėję reakcijos apuokdi jau ban
do džiūgauti, — girdi, nieko fie- 
padaryš ir suklups.

Laike Seijno rinkimų mes sa
kėme Lietuvos darbininkams ir 
mažažemiams, — šiandien tai 
pakartojame, — kad krašto pa
dėtis yra labai sunki. Krikš
čionių šeimininkavimo laikais 
kraštas liko nugyvendintas, nin 
skurintas, prišiukšlintas sauva
lės ir krikščionių partinio gro
bimo darbeliais. Gauhamomis 
žiniomis senoji vyriausybė sku
binasi A pasinaudoti net paskuti
nėmis savo dienotnis ir varo pu- 
stėjinią toliau. Greitųjų dalina
ma žemės savoms organizaci
joms ir žmonėms, skiriama 
jiems pašalpos, statomi valdi
ninkais likusieji už Seimo durų 
savieji * nabagai ir žadama pei\

duoti naujai vyriausybei valsty
bės iždą visai ištuštintą. Arti
moji ateitis parodys, kas iš tie
sų krikščionių pridirbta.

Mes gerai žinome, kad musų 
reikšmė ir’Seime, ir naujos vy
riausybės darbuose pareis ne 
nuo 15 m tisų frakcijos balsų, 
bet nuo to, kiek mes turėsime 
pasitikėjimo ir gyvos paramos 
Letuvos darbininkuose. Busime 
stiprus darbais naujose sąlygo
se, jei kartu su mumis žygiuos 
tie dešimtys tūkstančių, kurie 
už mus balsavo. Žygiuos sąmo
ningai, organizuoti, gyvai sek
dami gyvenimo įvykius. Jau ir 
dėlto mes turime didžiausio rei
kalo nuolat dalintis savo su
manymais. ir ruošiamais dar
bais su Lietuvos darbo demo
kratija.

Trys svarbiausiųjų reikalų 
grupės

Kokie musų uždaviniai da
bartiniam Seime ir santykiuo
se su nauja vyriausybe?

Ko mes einame į Seimą, apie 
tai esame pasisakę prieš Seimo 
rinkimus. Dabar turime pažy
mėti, kuriuos reikalus gauname 
statyti pirmon vieton, kad nau
jai susidariusiose sąlygose pa
siektume ka% tik galima musų 
atstovaujamos darbo visuome
nės padėčiai gerinti.

Pakartojame: galimybės yra 
kuklios, bet padėties sunkumas 
vis tiek neduoda mums teisės 
nusileisti ir atsižadėti tų dar
bo žmonių reikalų, kuriems 
rūpinti rasis šiandien bent 
kia galimybė.

Artimiausiu laiku mums
pės įgyvendinti trys pamatinės 
reikalų grupės:

Demokratinės tvarkos įgy
vendinimas, amnestija

Visų pirrtia, mes darysime vi
sų pastangų, kad Lietuvoje bu
tų įgyvendinta demokratinė 
tvarka, butų patikrintos visos 
pilietinės laisvės, įvestas vie» 
ton smurto ir sauvalės griežtas 
teisėtumas ir kad butų su šak
nimis likviduotos krikščioniš
kojo režimo pasekmės svarbiau
siose musų gyvenimo* srityse. 
Pirmas naujojo Seimo žygis 
turės būti plati amnestija poli*- 
tiniartįs,- karo/ teisiną nuteistfe- 
siėtns karėiViams, 'nubaustie
siems adminištratyviu budu ir 
visuotina Lietuvos kalėjimų 
revizija. Pati pasiliuosavusi nuo 
juodųjų okupacijos liaudis tu
ri grąžinti laisvę tiems, kas ko-

na 
kalas padaryti kas tik galima 
darbininkų ir naujakurių padė
liai pagerinti. Mes ir šiuo at- 
vėju gerai suprantame, kad da
bartinėse sąlygose daug ko ne
bus galima, pasiekti. Bet reika
linga daryti kas- galima, kad 
bent skaudžiausios opos butų 
aptildytos. Reikalinga padaryti 
bent pradžia darbininkų drau
dimo ligoje, paskelbti ligonių 
kasų'įstatymų, pataisyti jis dar
bininkų naudai ir tuojau pradė
ti kurti ligonių kasas. Valsty
bes tarnautojams reikia patik
rinti bent i
klausomybė nuo vyresniųjų ir 
išleisti tarnybos įstatymas; rei
kia iš naujo pataisyti tarnau
tojų pensijų įstatymas ir jį įgy
vendinti. Reikia iš viso išvysty-

.Ms kalbėjo pačiu 
siu balsu, taip kad 
žodį “liepiau”, kurį 
dėjo, tikriausia, pirmu 
gyvenime.

Bet tai vienas iš tų žodžių, 
kuriuos nereikia šaukti dėlei to, 
kad jie skambėtų, kaip perkū
no bildesys. Per sekundę Mi
ni i jau nebuvo vagone-restora
ne. Ir nors jinai truputį vė
liau taip privėrė sau pirštą, kad 
išėjo kraujas, betgi, jos savi
meilė buvo priversta dau# jaus- 
mingiau, ir niąžąsis pirštas ga
lėjo pusti ii krajuotis —jinai 
nieko nematė.

Kurjierinis N 5 minutė į mi
nutę įvažiavo į stotį įLent-Šarl. 
Nešikai, stengdamiesi pasigauti 
puikius čemodanus Fernando 
Diburgo, atbėgo šešiose, nors 
trijų buvo užtektinai. Fernan-

į prisi- 
ilgam 

nebuvai

šiokia tokia nepri- Mimi sekė paskui Fernardą 
Diburgą. Ko Mi, žinoma, užsi
movė pirštines, taip kad nebu
vo matytis koralinio lašelio, 
išsisunkusio ant sužeisto piršto. 
Bet Ko M i kovoj o su tuo bobo

ti įstatymų lęidihias apsaugoti: daugiau, negu jisai buvo vertas, 
darbininkus nito nekultūringų'Pusiau-nužeminimas, pusiau-iš- 
darbo sąlygų, aprūpinti juos ne-Į didumas!.. Ir Diburgas, netaręs 
laimingais atsitikimais, patik- nė žodžio, žinojo apie tai, gal

negu rodė jo iš-būt, daugiau, 
vaizda...

Taip Mimi 
laikinai Ko 
kad laikina tęsiasi ilgai Pran-

ap- 
ko-

ru-

rinti gyvenimą senatvėj.
• Naujas Seįmas turi paimti sa
vo ypatingon globon ir nauja
kurius. Iš naujakurių krikščio
nys pridirbo tūkstančius elge
tų. Valstybė kuo tik galėdama į euzijoje),. padarė-savo įžengimą 
turi palengvinti jiems įsikurti į Marselį, vartus Rytų, 
ir įsitvirtinti gautoj žemėj. 
Naujakuriams turi būt patiek
ta pigiaus kredito ir techniki
nės pagalbos, kad jų ūkis pra
dėtų gaminti ir tarpti, o jie pa
tys liautųsi badavę ir skurdę.

Socialdemokratai gerai su
pranta, kad geriausias būdas 
nukovoti pas mus nedarbą, tai į 
pakelti krašto ūkį iš viso. Tik 
sustiprėjęs žemės ūkis duos ga- 
imybės dirbti fabrikams, vys
tytis prekybai, tarpti vįsam gy
venimui. Mes neatsisakysim mą, kuris darė į Šviesiai rau- 
remti naujos vyriausybės -pa- doną purpurą, ir dangų ir jurą, 
stangų sutvirtinti Lietuvos eko- m-lle Tirlemont beveik užmir- 
nominę padėlį, įvesti į krašto kad jinai jau ne Mimi, o 
aparatą naujų kapitalų našiems Ko Mi, ir berupeslinga. gerėjo- 
ūkio reikalams, bet mes nesu- si vakarineaikle. Bet Diburgas 

atidarydamas savo portsigarą, 
nelauktai pertraukė tą ramiąjį 
stovį. Jis nutarė pastayti' vi
sus taškus ant i.

—M-lle Ko Mi... Aš sakau

Tirlemont, likusi 
Mi... (o žinoma,

negrąžinsi. Ir jeigu tamsta pra
ėjai pro šalį laimės, pro šalį 
didelės laimės, su dideliu L., tai 
aš čia nė prifc ko, ar netiesa? 
Pakalbėsime dabar apie dabar
tį... Rytoj, 5 valandą, išeina 
garlaivis, keturiose mes turime 
jame būti. Aš apie vi$a pasirū
pinau, kadangi norėjau, kad 
viskas butų tvarkoj, ir teisin
gai, maniau, kad tamsta neįsi- 
tnaukus kaip reikiant 
rengimus, reikalingus 
plaukiojimui. Tamsta 
su tuo supažindinta?

—Nė, monsieur. Visai ne, 
monsieur, — nuoširdžiai prisi
pažino Mimi.

—Taip, bet tamsta mane, ro
dos, nevisai supranti — trupu
tį ironiškai pareiškė Diburgas: 
tamsta mano sekretorė, ar ne
tiesa? Taip, kad tamsta turėjai 
apie visa pasirūpinti, o ne aš...

Mimi užsidegė:
—Taip, žinoma, bet... kadan

gi aš nebuvau supažindinta...
—O, taip! — sutiko Dibur

gas. — Bet pirmyn reikės būti 
kurse viso ko. Tame ir yra 
tamstos pareiga sekretorės. Aš 
puikiai atsimenu, kad kalbėjau 
tamstai apie pagelbininkę, grei
čiau apie draugę. Bet dalykas 
tame, kad nežiūrint j mano še
šiasdešimts keturis metus, pa
sirodymas su manimi jaunos 
mergaitės, kuri pirštu nepaju
dina, gali sukelti kalbas, labai 
nemalonias man ir darančias 
gėdą — tamstai. Aha! Tamsta 
imi suprasti.
Ko Mi, tamstai 
imtis 
Jeigu 
meluoja,
angliškai, itališkai, 
Kaip ten nebuvę, tamstos ma
ma taip sakė?...

—Ne, — atvirai prisipažino 
Mimi
iš viso to, ir tiktai angliškai 
kalbu šiaip taip.

(Bus daugiau)
venimui. Mes 
remti naujos

tiksim, kad patys skaudieji dar
bininkų ir naujakurių reikalai 
butų užmiršti ir paaukoti rei
kalams labiau pasiturinčių vi
suomenės sluogsnių.

III.
Mimi Ko Mi baigė pietauti, 

sėdėdama prieš Efiburgą. Jie 
sėdėjo ant terasos, iš kurios 
buvo matomas visas Marselio 
veidas. Jis buvo panašus į di
džiulį šmotą spausto muaro, 
kurio pasimainydama darėsi 
sidabringa arba auksinga, ap
šviesta tai mėnulio, tai saulės.

Jie pietavo su apetitu, sek
dami didingą saules nusileidi-

clarbo
mano

tai

Štai kidel, m-lle 
priseis rimtai 
ir tučtuojaus. 
atmintis ne- 

tamsta kalbi 
ispaniškai.

Aš žinau kelis žodžius

IMIIIIM
GULBRANSEN PIANAI

Antroj eilėj - pastatyti mo-Į niademoiselle, bet tai pleonaz^ 
mento uždaviniai bus galima mas* 
įgyvendinti tik tuomet, kai vai- aiškinau 
stybės ižde rasis reikalingų lė- sėlio’...

Ko”, kaip aš tamstai jau 
, reiškia “mademoi-

—T-a-aip, — nusišypsojo Mi-šų. Krikščionys ištuštino iždą,
penėdami savuosius ir pustėda-Hh-
mi žomnių pinigus be jokio at-j -—Nesvarbu! — tęsė M. Di- 
sižiurėjimo į krašto skurdą. Mes burgąs. — Aš sakysiu “made- 
stovim už tai, kad butų suma- (moiselle”, kad nebūtų nesusi- 
žihtos kiek tik galima išlaidos pratimų, o ten... Tai štai, daly- 
vąlstybiniam apAtatui išlaikyti, kas tame, kad mes nuo laiko iš- 
sumažintas pats aparatas, jo'važiavimo iš Bolio neturėjome 
ūkio išlaidos, algos ministe- laiko rimtai pakalbėti... AŠ ne-algos ministe-laiko rimtai 'pakalbėti... AŠ ne
riams, mūšų pasiuntinybių iš- norėjau tamstos išvoginėti! 
aidos, išlaidos kariuomenei ir .Tamsta pati žinai.' Tamsta — 
tad tie sutaupymai butų su- pilnametė... Be£ visgi, faktinai 
sunaudoti opiausioms spragon/s— aš tamstą išvogiau, kito žo- 
užtaisyti.
\ “Viso musų gyvenimo

pertvarkymas”

džio aš nežinau. Tamstų buvo 
išlydėti tiktai tetapo Rosevilis 
turėjo nueiti pasakyti tamstos 

•'namiškiams, kad... jie tamstai 
paminėtų klausimų vai- jgrįso... Galite mane įtikinėti,
darbų eilėje tūri atsistoti kad tai nesuinteresuotas du- 
musų gyvenimo pertvar- sautojas... Ak! jaunosios mer- 

Bet padarytojo

Be 
džios 
viso 
kymas. Naujon vagon turi būt gaitės, kurios...

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

JOS. Fr BUDRIK
Pianų Krautuve 

3343 So. Halsted St.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Prohibicijos agentai su
sišaudė tarp savęs

Frank Prettenback, 17 m., 
iš Arlington Heights, prisipa
žino, kad tai jis prie SnclLkar- 
čiamos, Eik Grove. nušovė Jo- 
sepl\ Paulina iŠ Desplaines. 
Jaunuolis teisinasi, bet paduoda 
labai menkas priežastis šaudy
mui ir pasakoja visai kitaip, ne
gu pasakoja kiti liudytojai, 
kuiie matė Paulina nušovimų.

, %
Pereitą penktadienį laike au

dros Mrs. I .aura Lloyd, 44 m., 
sėdint namie, 1211 W. Garfield 
Bvd., kokiuo tai budu į kamba
rį įsigavo kamuolinis žaibas ir 
palietė jos skaudančių rankų, 

Chicagos gavo įsakymą padary- kurios ji nuo senai veik visai 
ti krata Old Schoolhouse Cąfe, negalėjo valdyti, žaibui 
Chicago Heights Jie atvyko į ji dabar jau veik pilnai 
kaičianių jau po vidurnakčio. 
Bet ta karčiama jau buvo fede
ralinės valdžios žinioje ir buvo 
po federalinių agentų sargyba, 
kurie saugojo karčiamoje rastų 
vynų ir munšaino varytuvą. At
vykę prohibicijos agentai į sar
gybos paklausimų neatsiliepė, 
bet išlaužė duris ir įsibriovė j 
karčiama, o iš ten nudumė į rū
sį, kur ir Buvo, užgriebtasis 
munšainas. Sargyba vėl parei
kalavo iš agentų pasiaiškinti 
kas jie yra, bet jie vis tylėjo1 ir 
todėl sargyba pradėjo į juos 
šaudyti. Agentai irgi tuo pačiu 
atsakė. Tik kada sargas Wm. 
Weinberg tapo pašautas, išsi
aiškino, kad kaip vieni, taip 
antri yra valdžios agentai.

Prohi’eicijos agentai Chicago 
Heights už per ei tą naktį susi
šaudė tarp savęs ir vienas jų 
tapo pašautas.

Trvs prohibicijos agentai iš
‘__  ___ .• ..... I

kt} valdo.

it

palietus
tą ran-

keturių
N. Ho-

Prohibicijos agentai 
augštų name prie 1744 
bey St., rado didelę ir gerai 
įrengtų munšaino dirbtuvę, ku
ri galėjo per dienų išleisti apie 
2,500 galonus alkoholio. Dirb
tuvės įrengimas galėjo kainuoti 
nuo $150,000 iki $300,000. Bu
vo du trijų augštų varytu vai, 
du boileriai, 13 10,000 galonų 
raugo kubilai, visi pilni, 10 ku
bilų alkoholiui supilti ir daugy
ba žalios medžiagos darymui 
munšaino. Suimti astuoni dar
bininkai ir vienas “bosas.”

Smulkios Žinios

Kriminalinis teismas pereitų 
mėnesį nuteisė 256 žmones ka
lėjimai!. Daugiausia žmonių pa
siuntė kalėjimai! teisėjas Gem- 
mill.

} Iš nusiminimo, kad pasimirė
* kokis tai jo garbinamas lenkų 

, bandė nusižudyti iri 
.... .. i>Mieczyslaw Sichravv, 27 m. J

aplaikė pereito N_ Kobe st Jjg handg nu f 
us‘-'........ I...1 i.........I...... I

Charles Mickelberry, Jr., 
nūs turtingo ..dešrų fabrikanto, i l“‘. . _ ... .v . generolas,pasimirė ligoninėj nuo susizei- 
dimo, kurį jis 
penktadienio naktį, kada Susi 
dūrė su kitu automobiliu. Kar
tu su juo važiavęs draugas taip
jau gal mirtinai tai>o sužeistas; 
buvusios gi automobily dvi mer
ginos liko kiek lengviau sužeis
tos.

Sll-

sitroškinti gasu, bet tapo drau-' 
gų išgelbėtas ir galbūt pasveiks. J

KIMBALL
Grojikliai Pianai

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

įimtai-

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

y

oi
R1W

[Pacific and Atlantic Photo]

Taip atrodys Illinois valstijos jtrobesys Philadelphijos pasau
linėj parodoj.

jie sudaužė jo automobilių. Vie
nas iš stumusiųjų karų kirto 
jam kažin kuo ir Mikolas nu
griuvo. Tada visi puolėsi ir su
mušė. Mušė ir šaukė: “Užųiušt 
jį!” Išėjo brolis Petras Kaspa
raitis,. kontraktorius, savo bro
lį užtarti. Jis sirgo, nes turėjo 
skaudamų akį. Mušeikos sušo
ko ir sumušė irgi ir Petrų. Pa
šaukta policijų, tad mušeikos 
palikę savo Buickų, visi pabė
go. Policija nuvežė abu Kaspa-į 
raičius* prie daktaro. Mikolas 
gavo tris guzus pakaušyje, pra
kirstas kairysis veidas, lupa, 
smakras ir nosis. Polięija mu
šeikų karų nusivežė.

Mikolas Kasparaitis y pažinęs 
kai kuriuos mušeikų, tarp ku
rių buvęs ir vienas lietuvis. 
Juos ketinus areštuoti ir pa
traukti atsakomybėn. —Rep.

laikui gavo Chicagos Lietuvių 
Draugijai vos 8 narius. Šitoks 
jo neveiklumas, tingumas, ap
sileidimas gavime Ižraugijai 
naujų narių gadina jam praei
tyje subudavotų .skaisčių repu
tacijų kaipo sėkmingo organi
zatoriaus, apsukraus agento ir 
mųstaus biznierio.

A beinąs stovis 
.peticijos Vajaus

Cbicagos Lietuviu 
Draug-ijos S. I*. 
Grupių Kompeti- 

cijos Vajaus 
Eisena

Vajus Chicagos Lietuvių 
.Draugijoje eina gana spėriai,— 
'laike keturių mėnesių gauta į 

g 200 naujų narių. Vajaus galas 
• dar toli, tiktai už šešių mėne- 
'sių, tad galima tikėtis, kad se
kami šeši mėnesiai bus nema- i

|žiau sėkmingi,, negu buvo pra
eiti 4 mėnesiai. Vajaus dalyviai 

_______  įtiktai nūnai pradeda išsisiubuo- 
Penktadieny, birželio 11 d.,'ti darban ir kai kurie ii jų da- 

apie 7 vai. vakare, lapo sumuš- ''°si judriai aktyvus. Tarpe pa
ti broliai Mikolas ir Petras Kas- čių aktyviųjų yla: P. Galskis, 
paraičiai, 3827 Archer Avė. Grakauskienė, 
Mikolas Kasparaitis savo auto
mobiliu sugryžo iš darbo. Pa
siliko mašinų prie namo, nes 
brolis Petras- prašė nuvažiuoti 
ir kažin 
vaikučiai 
važiuoti, 
Olga ir Jonas susėdo mašinon 
ir laukė tėvo 
Western Avė. į vakarus Archer 
gatve smarkiai bėgo a u tomo-j 
kilius, kuriame važiavę keturi pirmyn;
jauni vyrukai, , 
čio namų prisivijo 
t roką, tad šie vaikinai

Lietuviu Rateliuose
Brighion Park
Sumušė lietuvius

Penktadieny, birželio 11

ką parvežti. Mikolo 
įsiprašė tėvo kartu 
tad visi, Algirdas,

važiuoti. Nuo

Galskis, 
M. Matulis, 

A. Ambrazevičius, A. Gricius, 
F. Prusis. Buvo pradėję gana 
sėkmingai darbuotis: V. Mar- 
tinko, J. Tveraga, Striupas, B. 
Nemajuška, Dr. Montvidas, A. 
Lungevičia ir PažerauskaUtė, bet 
pastaruoju laiku, 
sutingo, 
ateityje 
buotis.

Dr-gė

regis, biskį 
bet yra vilties, kad jie 
pasiprovis, pradės dar-

eina 
dar 

Arti Kasparai/ jai yra proga pasivyt P. Galskį, 
važiuojantį nes rekordai rodo, kad drg. P. 

savo Galskis pradeda aptingti, kuo- 
Buick roadsterį pasuko kairėn,1 met dr-gė Grakauskienė dar tik 
lenkdami trukų. Gatvė buvo pradeda šiame darbe išsilinguo- 
šlapi, tad tur būt paslydo ir ti. Aš iš pat pradžių sakiau, 
smogė j Kasparaičio karų, ku- kad dr-gė Grakauskienė greitu 
riame sėdėjo'vaikai. Sumušė laiku pasivys M. Matulį ir seks

Centralinė

P. Galskis’............
A. Grakauskienė .
J. Tveraga .........
A. Ambrazevičius 
Dr. A. Montvidas 
J. Pažerauskaitė

Briedis .............
Kairis ...........
Briediene .......
Smalalienė ...

IC
B.

.1.

M.
K.

B.
K.
J.

A. Grakauskienė 
man rodosi, kad

laiku pasivys M. Matulį ir seks 
įkandin Galskio, tas jau pildo
si. Drg. A. Ambrazevičius 
pradeda irgi išsisiūbuoti; tiesa 
pasakius, aš jam perdaug kredi
to neduodu, jis jo nevertas, bent 
iki šiam laikui ir štai lyodel: jis 

o agen-

rato stebulę ir sulenkė fenderį.
Mikolas išgirdo trenksmų ir 

išbėgęs pamatė, kad trys stumia 
kare vienų vyrų, kuris jokiu 
budu negalėjo privesti maši
nų prie veikimo. Kasparaitis su- turi daug metų patyj; 
žinojo, kad tai jie sumušė jo to, yra suorganizavęs tokias di- 
karų ir nori pabėgti. Pasivijo dėlės įstaigas, kaip “Aušros” 
važiuojančius ir paklausė, ar knygyną ir kitas, bet iki šiam

BILLY9S UNCLE

Kodu). A. Vanagaitis ir 
art. S. Pilka sugryžo 

iš gastrolių

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Grupių Kom- 
yra sekamas:
Grupė:
(Gautų narių 

skaičius)
. 54

Katkevičienė
Kūgis ........

Tipšas ....... 
čiuplevičius 
Šmotelis

Vylų Grupė:
Matulis .............
Ma'rtinko •..... .... ’.
Langevičius .......
Striupas ...........
Prusis ...............
Nemajuška .......
Gricius ...........
Brajus ...............

Petrulis ...........
Brazys ..............

Giniotis ............
X Jokubauskas .....
J. Sudeikis ..............
V. Kaniauskas .......

V. Petkus ..............
J. Apuokas „............

M.

A.

B.

A.
T.

.. 8
6
5

. 3

-Komp. A. Vanagaitis ir art. 
S. Pilka jau sugrįžo į Chicaga, 
išlydėję savo draugų dziindzių 
Dineikų į Lietuvų.

Iš kelionėj jie jaučiasi gan 
pavargę. Bet nežiūrint į tai, jie 
neužilgo rengiasi pradėti 
buotis. — K.

$250 už spindi mąsi

dar-

tuNesenai’ Petronėlė čaras, 
rinti valgyklų prie 18 gatvės, 
patraukė teisman ųavo giminai
tę Mažiunaitienę iš Cicero, kal
tindama, kad buk Mažiunaitie- 
nė jai įspirusi. Byla buvo na
grinėjama prieš teisėjų Ander- 
son. Jury rado Mažiunaitienę 
kaltų ir nusprendė, kad pasta
roji apmokėtų $250. Gal būt 
bus pareikalauta naujo bylos 
nagrinėjimo. —K. K.

f) Caso oc Gcoi
X Judgmcnt y

Reikalaukite šio 
Naujo

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandom:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj nuo 2:80 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall IMvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480 
TELEFONAS CANAL 0464

A 4" A
Metinei SukaktavČH

JUOZAPAS SAULIS
Šiandien sukako lygiai vieni 

met,ai kaip persiskyrė su šiuo 
pasauliu mano vyras Juozapas 
Saulis. Nebetekome mes švie
sios žvaigždeles; jumis slegia 
šalta žemelė, o musų širdis nu
liūdimas spaudžia graudingas 
ašaras. Lai būna jums lengva 
ilsėtis brangus mano vyreli. 
Kaip mirtis yra žiauri ir ne
gailestinga, atėmė* iš manęs 
vyrelj meilingą, jiaguldė kapuo
se šaltoje žemelėje, tenai kur 
jis miega amžinoj lovelėj. Te
gul būna lengva jums tenai il
sėtis, o mano širdis nubudime 
nenustos ilgėtis.

Pamaldos atsibus penktadie
ny, birželio 18, 8 vai. ryto, Vi
sų šventų parapijos bažnyčioj, 
Roselande. Nuliudusi

Moteris Šaulienė 
Sūnūs Augustinas 
it* visi giminės

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

rs- AKIŲ SPECIALISTASLIE
Palengvins akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudijimo, 
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 j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boalevard 7580

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

2
2
2
2

šviesus, Tamsus 
Tonikas

—Vinur! Pirkit j j pan 
groserninka — delikateHcn 

teiefonuokit

ę$b

1

108

16
9
6

5
4
6
2
2
2

1

1

70
Ne Vajaus Dalyvių:
Vėžys ...
Venckus 
Gulbinas

Nar būda 
Šlikas ...

Gedraitis 
K. Norkaitis 
A. Valiulis 
V. Green.....
Šimas .......... 
Petrauskas 
T. Kubilius

M.
F.

2
2
2

14

Viso naujų narių gauta, laike 
mėnesių, 193.

— Nemunas.

J. F. R ADŽIUS

K$ reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

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

NAUJIENOS 
1739 S®. Halsted St. 

Cbicoft, ID.

SIUSKIT.PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Eietuvia
Chicagoje 

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

OFISAS: 
668 W. 18th St. 
Tel. Ganai 6174 ,

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Boulevar<h 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, 111.

• S. D, LACHAVIICZ
Lietuvis Graborius 

ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place

Chicago, UI.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga. 
nėdinti.
‘ Tel. Canal 1271

ir 21SĮ9
------------.------- ---. --r . ■ r. . ■ i- - 
f*-------------------- ■■ ■ ■■■■<

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansal

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

1646 W. 46th St., CMcago
lt Illl — IMMII . MUII j

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

HEMORAIDAI
(pilės)

LJį Gydome Be
Operacijos

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

Daugeli išgydėme vienu afrkiu 
Ncišg-ydom - Nemokat 

Išegzaminavime* ir patairymai

CHICAGO MED1CAL 
INSTITUTE
605 So. State St.

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

S ubą to j nuo 9 iki 6 vakare. Ne- 
dėlioj nuo 9 iki 12 di<mą.

tayk ii Tem jk 
0 Putam

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

Darykit tai ir Jąs > 1

Štai kiek kuponų gausit ui 
kiekvieną atneštą ar atsiųstą, 
paštu naują skaitytoją:
Už metus   150 kuponų 
Už pusę metų 75 kuponu* 
Už tris mėnesius .... 35 kuponus

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

Gaisinkitės Naujienose
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graži suknelė. Paskiausios mados. 
Jeigu ji bus pasiūdinta iš šviesios 
tafetta ir išsiuvinėta šilku, tai ne vie
ną sužavės. Sukirptos mieros 14, 16 
metų ir 36 iki 40 per krutinę. 36 mie
lai reikia 3% yardo 36 colių materi
ją- •Norint gauti vieną ar daugiau virt 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
•irba krasoa ženkleliais kartu su už
sakymu. laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

720. Ii 
Paskiausios 

pasiūdinta iš

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
č'ia jdedu 15 centų ir prašau at

siusti rr.®n pavyzd j No........ .....
Mieros ......... ............... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miaatai ir valat.)

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

EPSOM 
SALTS COMPOUND IN 

TABLETS
The Koigbt Labor«torjca> ChiM^>

Matai Kas Dedasi?

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

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

Lieiuviu Rateliuose.
I

SocialistŲ piknikas atei 
nantį sekmadienį

Reiškia, vienas žingsnys 
pirmyn jau padarytas. Vienu 
priešu mažiau ir vienu draugu 
Lūs daugiau komunistų parti
joje.

—Kas gali žinoti, kiek gali 
būt iš jų komunistukų?... z

ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

Aš taip girdėjau, bet niekam 
nesakiau, — tik parašiau, — 
kad ir jus niekam nesakytu
mėte. —Girdėjęs..

LIETUVIŲ SPAUSTUVft
Spauzdinam įvairius spaudos dar

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

BR1DGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

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

VYRŲ

ir lietuviams, nes 
skaitlingai lanko 

kad tai būna 
metų pramoga. Pranešimai

Ateinantį sekmadienį bus di
dysis socialistų presos piknikas 
Riverview parke. Tie metiniai 
socialistų presos piknikai būna 
didelė iškilmė 
lietuviai juosI ir pripažysta, 
smagiausia
Netik kad būna turtingas muzi- 
kalinis programas, kurį pildo 
daugelis tautų, bet taipjau bū
na šokių ir žaismių, bet kas 
svarbiausia, būna žymiausi so
cialistų kalbėtojai, kurių pasi
klausyti netik kiekvienam ver
ta, bet ir malonu. Be to parkas 
turi ir šimtus kitokių pramogų; 
kiekvienas gi su įžangos tikie
tu ^aurta. tam tikrus nupifirini- 
mus j kelis desčtkus tų pra- 

'mogŲ. kurios patinka kiekvie- 
nam, kaip seniems, taip 
n iems.

Kaip kitais metais, 
šiemet lietuviai šiame 
irgi turės savo skyrių ir pildys 
atskirą programą. Dainuos Pir
myn Mišrus 
Naujienų

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 

LEISTI $100.00?
PRA

ir jau-

taip ir 
piknike

Choras ir kalbės 
Redaktorius , P. Gri- 
kalbėtojų šiame pik- 
VVisconsino legislatu- 

VVilliam Coleman, 
partijos

unijų dar- 
Milvvaukee

Atsakymas: $100.00 *ylr ir
$6.00 j metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas n.ūsų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen- 
j tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, doleri paskui (to
li rio, mes greitai praleidžiama 
Šjnitą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų. ,

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

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk 
Šimlas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark .......................
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis Jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

kiek jūsų 
laikytumėt jį

su sekretorių

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

> 2805 W. fi3rd Street
Visokios malevos, aliejai ir var- 

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas. *

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYK1T 35% 

Mes pardundame visiems olselio

Levinthal Pl&mbing Sepply Co 
1637 We«t Divirion SU 

netoli Merah/ield

Tel. Pullman 1418
JOHN TENINGA

Namų Statytojas ir Generalis 
Kontraktorius

32 West lllth Place
Chicago, III.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.nike bus 
ros narys 
Wisconsino socialistų 
sekretorius, žymus 
buotojas ir buvęs
miesto tarybos narys; taipjau 
kalbės Illinois Miner Redakto
rius Oscar Ameringer ir Amal- 
gamated Clothing W?>rkers rub- 
siuvių unijos organizatorinis 
Leo Krzyski. ,

Tikietus, kurie kainuoja tik 
30c. ir yra geri netik įžangai, 
bet ir įvairioms pramogoms di- 
/ižiąjame parke, geriausia pirk
ti iškalno, nes tada pelnas nuo 
jų eina lietuvių organizacijoms. 
Tikietų galima gauti Naujieno
se ir pas visus LSS. ir Pirmyn 
Mišraus Choro narius.

Kiverview parkas yra prie 
Western ir Beimont gatvių rr 
yra lengvai pasiekiamas gatve- 
kariais (Westem Avė. į šiau
rę iki Belmont Avė.)

Visi lietuviai darbininkai bu
kime šiame socialistų presos 
piknike ateinantį Sekmadienį.

— NNN.

namų Statytojai
4155 Archer Avė.

CHICAGO

Prisidėkite j šią draugiją

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

Pavieniai nariai norirtti jstoti 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.

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

— X. šaikus, Sekr.

Tik niekam nesakyk!
Iš ausies į ausį

—Alo Simai! Kur skubinieji?
Einu ant mitingo. Ar ne

girdėjai?
Ką ?

— Kad apsivedė...
iKas ?

— Jei tu niekam nesakysi, 
tai pasakysiu.

Žinoma, kad niekam!
—Apsivedė Vincas...
—Kokis Vincas?,
—Redaktorius.
—Kieno redaktorius?
—Nesakysiu, nes gali da kam 

išplepėti. Man sakė Ona, bet 
prašė niekam nesakyti. Prisiek 
man, kad nesakysi...

—Prisiekiu
—Apsivedė 

ir redaktorius, 
lis.

Rosdand. — Susirinkimas pašei - 
pinių draugijų delegatų ir valdybų 
reikale suvienymo draugijų įvyks 
ketvirtadieny, birž. 17, 7;30 vai. va
kare, Aušros mokykloj. Bus išdilo 
tas komisijos raportas dėl suvieny- 
ino pušelpinią draugijų. —Komitetai

Didelis ri gražus socialistų pre
sos piknikas bus sekmadieny, bir
želio 20 d.',. Rivcrvicvv parke. Kal
bės VVisconsino legislaturos narys 
VVilIiam Coleman, Naujienų Redak- 
toirus P. Grigaitis, Dr. A. Montvi- 
das, “Illinois Miner” Redaktorius 
Oscar Ameringer, Rubsiuvių unijos 
organizatorius Leo Krzyski ir k. 
Bus turtingas muzikaiinis progra
mas, šokiai ir žaismės. Tikietus pir
kite iš kalno — tik 30c. Jų galiniu 
gauti Naujienose ir pas LSS ir Pir
myn MiŠr. Choro narius.

Komitetas,

Lenino galva! 
musų kalbėtojas 
draugas Andriu-

20th Wardo Lietuvių Politikos 
(r'Pašelpos Kliubo susirinkimas at
sibus seredoj, birželio 16 d., 7:30 
vai. vakaro, parapijos svet., ant 
Union avė., prie 18-tos gatvės. Visi 
kliubo nariai bukit laiku ir naujų 
narių ątsiveskit. —Valdyba.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 

y ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 

• kernių. Musų 
L^-^^specialurnas Geras patar

navimas, žemos kainos. 
Sostheims, 1912 So State St.

Tol. Prospect 7960

Alias Fuel Company
Prezidentas Y. Gapszewicz

Anglys, C6|ce ir Išėdas
Olselio ir Retail Anglių Jardas 
Pirkite anglis dabar, nes yra

• i pigesnės

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

VYRŲ ir MOTERŲ
VYRŲ ir moterų į dirbtuves, res- 

taurantus, hotelius. Darbas dienomir 
ir naktimis. GRAHAM’S AGENCY 
833 Mihvaukee Avė.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA patyrus moteris ar 
mergina dirbti restauracijoj. Val
gis ir kambarys. 1818 Canalport 
Avė.

REIKIA patyrusių _ moterų dėl 
sortavimo regsų. 2457 S. Loomis 
St. Iz. Sandler.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ s

PROGA DEL JAUNŲ 
T1NIO AMŽIAUS

IR V1DU- 
VYRŲ

dukterį, ku-

apie proleta-

kad draugė 
draugė An-.

sutarta, bet;

—Su turtinga gyvnašle,. ku
ri turi Beauty Shoppe bi^nį.

—Bet ji neviena!
—Taip, ji turi

rią jos patėvis jau išmokino 
prakalbas sakyti 
riato diktaturą.

—Tai reiškia, I
Navikienė bus jau 
driulienė?

—Nežinau kaip
tik tu niekam nesakyk. Tiki 
girdėjau, kad draugas Andriu
lis ir naują gražų automobilių 
įsitaisė savp naująją pačiutę pa
vežioti, nes ji tai buk labai 
mėgstanti.

—Bet kad jiz buvo socialisto 
moteris, kaip galės gyvent su 
ja komunistas Andriulis?

—Ak, tu kvailas per visą pil- 
Tąt... Socialistai “snre” nege
ri, bet jųjų pačios — geros.

įvairus 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

PRISIDĖTI prie Mfg. 
kuo 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 712?.

Co. Pat yri- 
nuolatinės 

ateičia, rei-

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

1301 — 50(įh Ct.,' Cicero

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikomi malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

REIKALINGAS pirmarankis poke
rius. 1208 E. 93rd St.

REIKIA keleto lietuvių vyrų, 
siera algų ir kojnišinas.

Atsišauki t:

STOGDENGYST®
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
aptelinkėj. {staiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co., 3411-13 Otfden 
Avė. Phose Lawnaale 0114.

160 N. LaSallė St
Room 416

ketverge, 7:30 vai. vakaro

REIKIA darbininkų Ir sheurme- 
nų į geležies atkarpų jardą. Gera 
mokestis, nuolat darbas. 1632 W. 

Kinzic St.

BEIKI A real estą U' salcsrne- 
nų ir moterų, pilnam arba da
iniam laikui. Jus galite uždirb
ti daug pinigų kaip salesme- 
nas, jeigu jus dirbate prie tin
kamos real estate ir prie atsa
kančios firmos.

Jei pasitaiko 
pardavimo, tai 

| dirbti didelius 
Į vard Manor Addition yra tam 
tikrai aprubežiuota vieta, čia 
yra gatvekarių transportacija, 
suros, vanduo, šalytakiai ir vis
kas apmokėta. Tai yra tikra 
auksinė proga.

Mes nesenai atidarėm naują 
West Side ofisą, netoli nuo mu
sų žemės. Atvažiuokit ir pasi
kalbėkit su mumis*. Mums rei
kia vyrų ir moterų dirbti da
lį arba pilną laiką.

Mes išmokinsime jumis kaip
jus j
tę savo liuosame laike,
šaukit.

4011 W. 26 St.
Ofisas atdaras nuo 9 

po pietų, seredomis ir suimto
mis iki 9 vak.

PARDAVIMUI iŠdirbyslė minkštų 
gėrimų; išdirbama visoki papsai ir 
sodos. 3308 S. Emerahl Avė.

NAMAI-ŽEME
150 NAUJU NAMŲ

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

gera žeme dėl 
jus galite už- 
pinigus. Boulc-

$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 jūsų proga įsi
gyti vieną tų puikių namtj 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. 

6407-6537 ‘Irving Paik Blvd.
Columbus 9552

2 FLATŲ namas, 4- 4 kambarių, 
didelis skiepas, 2 karų garažas, 
$7500.

2 FLATŲ mūrinis namas, 4—4 
kambarjų, $8500, reikia tik biskį 
įmokėti.

5—4L ir 6—6 kambarių namas, xsu 
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.
TeF. Ixi f ay e t te 9305 

Republic 8915

2 flaly 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 
STEBNFELD &

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

Hamlin Avė. Phone Irvinr 8608

Atsi

iki 5

— 9

AUTOMOBILIAI

Dabar Laikas Statyt
Namus

REDLIN — HERMAN
Namų Statytojai

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

Tel. Brunsvvick 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.

namą 6 flatų ant grosernes ar loto 
821 W, 35th PI. ^Savininkas Telefo.
nas Vincennes 1143.

2 AKRAI Už $1200

Studebaker automobl- 
yra vieni iš tvirčiausių 

kainos prieinamos, nes 
kompanija pati viską ga- 
mina. Tokiu budy Stude

baker ir yra užvadintas “one profit 
car”. Niekas kito pelno negauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus, transmission, diffe- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalį iš kitų kompanijų. Tai
gi kas manot pirkti ar mainyti ant 
naujo, 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 AUTOMWRECKERS 
1220 So. Ashland Avė, Roosevelt 2794 

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

PARDAVIMUI Chevrolet touring 
karas, gerame stovyje, 1923, tiktai 
$55. Atsišaukit po 6 vakare. 3236 S. 
Normai Avė.-------,--------------------------------------

DU RANT Sodan 1924 modelis. 
Kaip naujas. Prieinama kaina. Nuo 
8 ryto iki 8 vakare. 5216 South 
Halsted St.

RAKANDAI
VISI rakandai ir lovų patiesalai 

turi būt parduoti tuojau iš prie
žasties mirties. Rudolph Hass, 2418

Iš' PRIEŽASTIES mirties našlė 
parduoda kautą, didelės mieros, už 
$10, vertas $65. Geležinę .lovą pi
giai, knygyną, Garlana heaterj 
2519 Monticello Avė.

PARDAVIMUI 
~PARDAVH?u7~grosernė ir delika- 
tessen krautuvė prie Western Avė., 
netoli teatro. 6419 So. Westem Avė. 
Tel. Republic 8200.

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

PARSIDUODA kampinis, ice cream, 
groserio, kendžių ir visokių smulk
menų Storas. Randasi 4 kambariai 
pagyvenimui. Pardavimo priežastis 
svarbi.

Kreipkitės:
v 3259 S. Union Avė.

PARDAVIMUI piekarnė j trum
pų laiką. Parduosiu arba mainysiu 
ant nymo. Tel. Yards 4095

PARSIDUODA icc cream parlo- 
ris. Pelningas biznis. 3225 South 
Halsted St.

PARSIDUODA standas Justice 
Parke, šalo Tautiškų Kapinių. Ge
ras ir pelningas biznis. Klauskit 
Lithuanian Grove Keen Avė., Jus
tice Park, UI.

GROSERNfi pardavimui, laikoma 
ice cream ir visokių smulkmenų, 5 
rūmai gyvenimui, gera biznio 
ta, kampinė; pigiai nupirksiu 
žiuoju į Lietuvą.

Kreipkitės:
3329 So. Morgan St.

vie- 
Va-

IŠ PRIEŽASTIES mirties našlė 
parduoda vandeninės jėgos skalbia
mą mašiną, $10, piano benčių, $5, 
skurinį kaučių plaukais prikimštą. 
$25, baltą tile aisbaksj, $25, kaina1 
vo $150, 9 y 12 karpetą, $20, 3 šmo
tų tapestry parloro setą, $12, 2519 
Monticcllo Avė.

$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 
Co.

NETOLI mokyklos, bažnyčios, 
geležinkelio stoties ir valstijinio ke
lio, 30 minučių važiavimo iki Chi
cagos. Aš parduosiu tą žemę atsa
kantiems žmonėms už $216 įmokė
jus ir po $12 į mėnesį. Taipgi ga
lėsime jums ten pastatyti mažą na
mą. Rašykit, telefonuokit arba atsi
šaukit.

W. II. DARR
225 S. Homan Avė.
Phone Vau Buren 7841

per Chicago Title & Trust

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted St.

Box 773

KANKAKEE UPE

Pasirinkimui dideli lotai, pigios 
kainos, lengvais išmokėjimais, šalę 
yra gerai jrengtas kliubas. Musų pa
siūlysią nieks negali viršyti. Illiana 
Heights I>and Co., 1504 Strauss Bldg. 
Wab«h 6736-6737.

PARDUOSIU savo 5 kambarių 
cottage ir garadžių $500 pigiaus, ne
gu man kainavo, nes būtinai turiu 

Namas karštu 
vana, Chicago

gu man kainavo, 
parduoti šią savaitę, 
oru šildomas, elektra, 
I^avvn. Kaina $4,975.

Savininkas 
3423 W. Clst Street

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

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

BARGENAS. PardavirrHli naujas 
4 flatų, N. W. Kampas 65 St. ir 
Mozert, ką tik užbaigtas, garu šil
domas, moderniškas, yra 2 karų 
garažas, $26,000. Savininkas, Tel. 
Crawford 4^151.

PARDAVIMUI 8 namai, 1 niuro, 
2 mediniai, 10 pagyvenimų ir biz
nis; parduosiu pigiai. Priežastis 
pardavimo — važiuoju t savo kraš
tą.

BARTKOWJAK, 
4405 S. *Wood St.

PARDAVIMUI 6 kambarių m u 
rinė cottage. 3230 S. Normai Avė.

KADANGI man reikia pinigų, aš 
turiu parduoti savo biznio lotą 
25v 125, greitai augančioj apielin- 
kėj, prie pilnos sekcijos linijos, 
tiktai vienas’blokas nuo naujo pra
ilginto elevatorio, gera proga dėl 
kilimo kainų. Naujienos Box 782.

PARDUOSIU arba mainysiu. Tu
riu parduoti savo rezidencijos ir 
biznio lotą, 2 blokai nuo elevato- 
rio stoties. Paimsiu 1 arba 2 mor- 
gičius, arba gerą staką arba bo
nus. Rašykit greitai man.

Naujienos, Box 781.

PARDAVIMUI naujas vieno aiigš- 
to bizniavus muro namas; štoras 
ir 5 kambariai; karšto vandenio’ 
šilima; reikalingi pinigai kitam 
tikslui, todėl parduosiu pigiai ir 
lengvom išlygom; pribusiu lotą 
mainais kaipo dali įmokėjimo. Ma- 
tykit savininką ant vietos, 3647 
Archer Avė., prie Oakley Avė.

Puikus namams lotai
APRUBF.ŽI UOTAS skaičius apru- 

bežiotų lotų, 30 y 125, “Highlands”, 
8700 S. Central Avė., tiktai 30 mi
nučių nuo vidurmiesčim

PIONEER REALTY
128 N. Wells St. 1

REIKALINGI South !____
lotai krūvoje arba kampinis lotas 
mainyti t„,l ' * 
alutomdbiliaus. special 
Gražiausias karas Chicagoj. 
turit tokius lotus, atsišaukit: 

' A. LIPSKI 
4552 ; So. Fancisco Avė.

BARGENAS
Turiu parduoti savo reziden

cijos lotą, 25X130, augštos pu
šies aprubežiuotoj apielinkėj. 
Tiktai vienas blokas nuo eleva
torių. Naujienos, Box 783.

MORGICIAI - BONAI
REIKIA 1 ar 2 morgičių, stako 

ir Bonų. Greitas veikimas. Naujie
nos, Box 784.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MŲRGICIAI

Suteikiami' ant 6% palukaną.
Taipgi perkame Trečius Morgiiiui 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
8804 South Kedzie 

Lafayette 6788

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgiėių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

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. LaSalIe St. Franklin 1808

MOKYKLOS
VYRAI, BARBERYSTS 

APSIMOKA
Mes mokiname dienomis ir va

karais ir jų: galite uždirbti kol 
mokinatės. Musų ismokinimas pri
rengs jums darbą arba patys ga
lėsite eiti j biznį. Atsišaukit arba 
raškykit »

International Barber College
672 and 651 W. Madison St.

CHICAGO, ILL.

Jaunuoliams z Pamokos
Su ateinančiu Liepos mėnesiu 

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

Amerikos Lietuvių Mokykla
J. P. Olekas, Mokytojas 

3106 S. Halsted St., Chicago, UI. 
H ■ ■ • r I T ---- -------- *

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių 
chanikų ir Šoferių. Ateikite 
rengę pradėti. Pagal musų 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jųsų išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas ko) 

Franklin 4070 Ju8 mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
. . i dar geresnis. .

. I Dienomis ir vakarais/klesos.
Sidėje du feDERAL AUTO ENGINEERING

me- 
pasi- 

naują

ant Auburn 8 cilindcrių
i- special tnodelio, 

. Kas

1507 West Madison St.
VYRAI išinųkit Larberyslčs. Mes 

inokinuin dienomis ir vakarais. At- 
I sišhukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARRER COLLEGE, 651- 
1672 W. Madison Street.


