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15 žmonių žuvo trau 
kinių nelaimėj

Pilsudskis žadąs pasi
traukti iš kabineto

Jo vietoj karo ministeriu bu* 
sias paskirtas gen. Želigovs
kis, Vilniaus grobikas

Anglija Svarsto santikių 
su Rusija nutraukimą

Pilsudskis žadas pasitraukti 
karo ministerio vietos

1S

Baisi greityjų trauki 
niy Katastrofa

Anglija tarias nutraukt 
santykius su Rusija 

• t

Penkiolika pasaž>erių užmušta; 
daug kitu pavojingai sužeista

Priežastis — kam Rusai šdpią 
pinigais streikuojančius Bri
tų angliakasius

KĖBLINAS, birž. 17. —Tele- 
graphen Union Varšuvos kores
pondentas praneša girdėjęs, 
kad maršalas Pilsudskis pasiru- 
ruošęs rezignuoti iš Lenkų karo 
ministerio vietos, ir kad tai vie
tai numatomas generolas Želi
govskis, -— tas pats, kur anais 
metais užgrobė Vilnių.

Reikalauja paleisti seimą
Pranešimai taipjau sako, kad 

Lenkijos socialistai priėmę re
zoliuciją, kuria jie reikalauja, 
kad Lenkijos .seimas butų tuo
jau paleistas ir paskelbti nauji 
rinkimai. Premjeras Bartel bet
gi tą rezoliuciją ignoravęs.

PITTSBURGH, Pa., birž. 17. 
— Praeitą naktį netoli nuo 
Blairsvillės įvyko baisi trauki
nių katastrofa, kurioj penkioli
ka žmonių — vyrų, moterų ir

LONDONAS, birž. 17. —Pra
neša, kad ministerių kabinetas 
svarstąs klausimą dėl nutrauki
mo visų diplomatinių santykių

Statybos darbininkę lokau 
las Gary, Ind. [Pacific and Atlantic Photo]

Nauji apsunkinimai nepiliečiams, 
norintiems trumpam laikui 

apleisti Ameriką <

vaikų — buvo užmušta ir daug 
kitų pavojingai sužeista.

Nelaimė atsitiko, kai greita
sis Pennsylvanijos traukinys 
No. 40, bėgęs iš Chicagos per 
Cincinnati ir Pittsburgą į 
New Yorką, trenkė t užpakali
nius vagonus antro greitojo 
traukinio No. 50, ėjusio iš Cle- 
velando per Pittsburgą į VVash- 
ingtoną. Pastarasis traukinys 
buvo sustojęs pneumatinei 
kiaurinei, kuri buvo sugedus, 
pasitaisyti, ir tuo tarpu atbė
gęs paskum traukinys No. 40 
trenkė jį. Abiejų traukinių lo
komotyvus ir miegamieji Pull- 
mano vagonai buvo sudaužyti 
ir geležinkelio bėgiai išdraskyti 
per šimtą pėdų.

su sovietu Rusija dėl tos prie
žasties, kad rusai pinigais re
mia streikuojančius Britų kasy
klų darbininkus.

Anglijos valdžia sako, kad pi
nigus streikininkams siunčianti 
pati sovietų valdžia tuo tikslu, 
kad sukursčius Anglijos darbi
ninkus prieš savo valdžią.

Girdėt betgi, kad užsienio 
ministerija tokiam žingsniui 
nepritarianti, kadangi tatai 
.stipriai pakenktų Britų preky
bai. Finansiniai rateliai taip
jau, sako, esą priešingi santy
kių nutraukimui.

GARY, Ind., birž. 17. — Ga
ry Building Contractors asocia-' 
cija paskelbė lokautą, išmesda-* 
ma iš darbo daugiau kaip du 
tukstanbius organizuotų staty
bos darbininkų.

Visi statybos darbai sustojo, 
šiuo tarpu Gary buvo statoma 
triobesių vertės apie 10 milio-' 
nų dolerių.

Kinai žada trauktis 
Tai-tų Sąjungos

Kardinolas Bonzano, popiežiaus emisaras (po kairei), ir kar
dinolas Hays. Jiedu dalyvauja eucharistiniame kongrese.

, WASHINGTONAS, birž. 17. 
— Ateiviai, kurie dar nėra A- 
merikes piliečiai, norėdami 
trumpam laikui išvažiuoti iš 
Jungtinių Valstijų, nuo atei
nančio liepos mėnesio 1 dienos 
turės sunkumų gauti leidimą 
sugrįžti atgal, jei jie nebus as
meniškai kreipęsis <lel to į imi
gracijos vyriausybę. .

Nauju vyriausybės patvarky- 
'Vnu, nuo 1926 m. liepos 1 dienos 
sistema siuntinėti tokius leidi
mus paštu panaikinama, kadan
gi vyriausybė esanti susekusi, 
jog tokia sistema buvus jia- 
naudojama gauti leidinius as
menims, norėjusiems atvykti į 
Amerika neteisėtai.

N au j asai patvarkymas, įeinąs 
galion nuo liepos' 1 dienos,, rei
kalauja, kad nepilietis, kuris 
nori išvažiuoti į Europą .ir 
paskui vėl grįžti į Jungtines

Valstijas kaip neįeinąs kvoton, 
turi pats prisistatyti imigraci
jos biurui ir paduoti savo ap
likaciją reikiamam grįžimo lei
dimui (permitui) gauti. Paštu 
atsiųstos aplikacijos nebebus 
priimamos. ' .

Kai leidimai bus paruoštas, 
aplikantas turės vėl pats ateiti 
j imigracijos ofisą, atsinešda
mas savo fotografijas, leidimui 
(perrfiitui) pasiimti.

Aplikantai turės pasisakyti, 
į kurį.kraštą .jie važiuoja, o 
taipjau paduoti adresus vietų^ 
kur jie mano būti.

Aplikantams asmeniškai pri- 
[imti bus paskirti tam tikri du 
valdininkai. Vienas tų valdinin
kų bus New Yorke, Ellis Island 
saloj, o antras San Franciscoj.

Kaip sakyta, naujasis patvar
kymas įeina galion nuo liepos 1 
dienos.

Eucharistinis kataliku i Fašistai puolė kataliku 
kongresas Gliicagoj procesiją Livorne

Nugriuvęs balkonas užmu- Generolas Oa Gesta - Por- 
šė devynis žmones tugalijos valdovas

Briandui nevyksta sudaryt 
kabinetas

Audra sunaikino visą mie
steli Indijoje

LONDONAS, birž. 17. — Dai
ly Mail gautas iš Kurachi, Bri
tų Indijos, pranešimas sako, 
kad užėjus baisi audra visiškai 
sunaikinus Dandukos miestelį, 
netoli nuo Ahmadabado, Bom
bėjuj. Nė vienų namų miestely 
ir apielinkėj neišlikę sveikų. 
Daug žmonių esą užmuštų ir 
sukeistų.

PARYŽIUS, birž. 17. — Aris
tidas Briand, priėmęs vėl pa
kvietimą, bandė sukurti taip 
vadinamą “tautos vienybės” ka
binetą, bet tatai jam nepavyko, 
kadangi radikalai visai atsisakė 
tokiame kabinete ' dalyvauti. 
Dabar jis bando sudaryti kabi
netą, kurin įeitų šiaip poetiniai 
vadai, turį tam tikro autorite
to. Jeigu jam ir čia nepavyks, 
kas veikiausiai ir atsitiks, ma
noma, kad tada valdžiai sudary
ti bus pakviestas radikalų va
das Herriotas.

GENEVA, Šveicarija, birž. 
16. — i.aikraštis Genevois sa
ko, kad. sekdama Brazilijos pa
vyzdžiu, ateinantį rudenį Kini
ja taipjau pasitrauksianti iš 
Tautų Sąjungos, kadangi jos 
interesai nesu pakankamai, Są- 
jungos ginami. Jokių to pra
nešimo patvirtinimų nėra.

. TORNADO IOWOJ
Du žmonės užmušti, 20 sužeis 

tų; daug namų sugriauta

LAIVAS SUDUŽO

GUAYAQUIL, Ekvadoras, 
birž. 16. — Užėjęs ant uolų 
Santa Clara salos pakrašty su
dužo Olandų prekių laivas 
Delft, 2,726 tonų. Įgula išgel
bėta.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau- 

. jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
nę. Parašykite j Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 60c. Vienas colis (apie 30 
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.

Lietuvos konsulas New 
Yorke, Bielskis,

> išvažiuoja
NEW YORKAS, birž. 16. — 

—J. Bielskis, Lietuvos konsu
las New Yorke, kartu sii savo 
šeimyna išvažiuoja į Lietuvą 
trims mėnesiams. Iš New Yor- 
ko Bielskiai išplauks Baltic-A- 
merican linijos garlaiviu Esto- 
nia liepos 3 dieną.

Tarptautinės Angliaka
sių Federacijos 

konferencija
LONDONAS, birž. 17. — 

Britų kasyklų darbininkų fede
racijos- sekretorius Cook prane
šė, kad birželio 29 dieną Londo» 
ne įvyks Tarptautinės kasyklų 
darbininkų .federacijos konfe
rencija. Manoma, kad bus 
svarstoma embargo angliai ir 
tarptautinio anglies kasyklų 
darbininkų streiko klausimai.

Coolidge giminaitė nusižudė
SAN FRANCISCO, Cal., birž. 

16. — Del pairusios sveikatos 
nusižudė Mrs. Portia Coolidge 
Sweet, prezidento Coolidge gi
minaitė.

CLARINDA, Iowa, birž. 17. 
— Praeitą naktį Olarindą ir a- 
pielinkę atlankė tornadas, pada
ręs didelės pragaišties. Apįc 
trisdešimt/ namų buvo sugriau
ta; du žmonės buvo užmušti* ir 
apie dvidešimt ar daugiau su
žeisti.

26 sužeisti ‘ VVyominge
T0RRINGTON, Wyo., birž. 

17. — Del ąiautusips čia smar
kios audros dvidešimt šeši žAo- 
nės buvd'sužeisti. Padaryta ne
maža materialinė-? žalos. Vienoj 
farmoj penki triobesiai buvo 
sugriauti.

Chicagos miestas pakribždo ROMA, Italija, birž. 17. —Iš 
kardinolų ir vyskupų titvei- Livorno praneša Vatikanb -laik- 
kais Romos propagandai raščiui Osservatore n Romano, 

—-------  kad vakar fašistų gaujos puolu-
Chicaga dabar patapo aukš-’sios ten. bažnytinę Dievo Kūno 

tųjų Romos katalikų bažnyčios šventės procesiją ir smurtu ją 
kunigų centras. Suvažiavo, ir išvaikiusios, 
dar vis važiuoja, titvejkai kar
dinolų', arkivyskupų, vyskupų 
ir visokių pralotų — bažnyčios 
kunigaikščių. Vieno tiktai po
piežiaus betrūksta. Bet jis at
siuntė 
kardinolą 
dar kitais 
tais vakar 
specialiniu raudonu 

J— raudonas dažas mat yra ofi- 
cialinis kardinolų dažas.

1 Visi jie, tie tūkstančiai auk
štųjų ir žemesnių kunigų iš vi
sų pasaulio kraštų suvažiavo 
dabar į Chicagą tarptautiniam ‘ 
Romos bažnyčios, taip vadina-1 
mam “eucharistiniam”, kongre
sui.

Kardinolai priimami visur su gėlės į Salt Lake City, 
didelėmis iškilmėmis.

Eucharistinis 
cialiai prasidės 
madienį ir tęsis 
nų.

Svarbiausios 
vyks mažame šalę 
Mundeleino miestely, kame bu-‘ 
vo tam tyčia pristatyta įvairių 
triobesių, pavilionų i 
iškilmingoms apeigoms laikyti

specialinį savo 
Bons ano, 
astuoniais 
atvyko į

atstovą 
kur? si.
kardino-
Chicagą 

traukiniu

I Del tos priežasties Livorno 
• vyskupas išleidęs aplinkraštį, 

kuriuo užgina daryti bet kurias 
(bažnytines porcesijas savo dio- 
tcezijoj.

Periki pasažieriai sude
gė miegamajam vagone

LAS VEGAS, Nevj, birž. 17. 
— Union Pacific traukinio tu
ristų miegamajame vagone pra
eitą naktį kilo gaisras, kuriame 
penki pasažieriai sudegė, o sep
tyni kiti skaudžiai, vienas jų 
mirtinai, apdegė' Nelaimė atsiti 

■ ko Crystal Siding stoty, Neva- 
jdoj. Traukinys ėjo iš Los

kongresas ofi-•_

An-

ateinantį sek- Šuo apgynė vaiką nuo
per keletą die- piktos angies

NEAPOLIS, Italija, birž. 17. Į 
— Kai Neapolio fašistų vadas, 
kap. Aurelio Padovani, stovėda
mas po savo namų balkonu sa-' 
kė kalbą miniai, susirinkusiai 
sveikinti jį jo gimimo dieną, 
balkonas nugriuvo ir užmušė 
Padovanį ir aštuonis kitus as-' 
menis. I

Kunigas skundžia tea- 
try “producer’į” dėl 

$500,000
NEW YORKAS, birž. 17.

Rosedalės, L. L, Šv. Petro kata
likų bažnyčios kunigą? Frank 
O’Reilly šaukia* tieson teatrų 
producer’į George M. Cohaną, 
reikalaudamas iš jo 500 tūks
tančių dolerių atlyginimo. Ku
nigas kaltina, kad' Matytą mu
zikoj komediją “The O’Brien 
Giri”, turėjusią didelio pasise
kimo, Cohan pasivogęs iš jo 
paties (kunigo) parašytos pje
sės “Buzz-saw.” Kaltinamasis 
betgi sako, kad “The O’Brien

LISABONAS, Portugalija, 
birž. 17. — Portugali jos valdžią 
šiandie pasigrobė į savo rankas 
generolas Gomes Da (^osta, vie
nas pesenai padaryto Portuga
lijoj perversmo vadų. Pervers
mą .įvykinus, valdžios prieky 
stojo gen. Cabecadas,«o Da Co- 
sta buvo karo ministeris. šian
die betgi Da Costa nuvertė Ca- 
bacadasą ir valdžią pats pasi
gavo.

73 britų jurininkai, ku- 
rių laivas sudužo, 

išgelbėti
TOKIO,»Japonija, birž. 17. 

Japonijos kreiseriai Kasuga ir 
Urakaze, pasiųsti pagalbon bri
tų prekių laivui City of Naples, 
kuris praeitą antradienį sueiki 
lė į povandenines uolas apie 
150 myliu į pietus nuo Tokio, 
išgelbėjo visą to laivo įgulą, 73 
jurininkus.

Giri” siužetas imtas iš pasako- KAUNAS, geg. 29. _  šian-
jimo “Give and Taker kurio rv^ Aleksote nukrito aero- 
dramatizavimui jis įsigijęs vi- • p]anas, kuris sudužo. Sužeistas 
sas^ teises. vyr. leitenantas Motuzas.

birž. 17. — 
Garrisono 

dviejų metų 
nuodingos

McCOOK, Neb., 
į Vietok’ gyventojo 
šuo išgelbėjo jo 
vaiką nuo piktos 

. angies įkandimo. Vaikutis rėp-
H linėjo lauke,, ir į jį atšliuožė

* ’ | piktoji angis. Bet su vaikučiu 
Manoma kad, per šį kongresą buvo didelis šuo, kurs pamatęs

ceremonijos į
Chicagos

DU ASMENS PRIGĖRĖ LAI- Chicagą atlankys apie milionas' pavojų stengės vaiką atstumti
VELIUI APVIRTUS "" ------ -------

n, i m... . ......... . ................ - ---------------------- > , - - >

KODĖL PER NAUJIENAS
YRP GERIAU SlįJSTI PINIGAI .

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

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

3. Naujienos, garantuoja priimtus pi
nigus visu savo tuntu, k^iris siekia virš 
$110,000.50;

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

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

Iš kitų miestų galite siųsti mums (pini
gus per paštų, o vietiniai kreipkitės jųnus 1 

1 ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. į

NAUJIENOS
1739 Šo. Halsted St. Chicago, III.

ar daugiau žmonių. Į šalin, pats puldamas ahgį ir
| Angliški didžiuliai laikraščiai garsiai lodamas. Netoliese kuo- 
dabar pilni žinių ir aprašymų pa^ vyrų taisė kelią. Išgirdę šu- 

keletas jų 
Richard aukštuosius jo dalyvius, kardi- ėjo žiūrėti, ir pagaliau angis 

buvo užmušta.

ALTON, III., birž. 16. — Lai- . . ...
vėlini apvirtus Mississippi upėj kaip apie kongresą taip ir apie nį aitriai lojant,
prigėrė du vaikinai, 
Piepert ir Harold Lehne, abudu tn0^us’ 
21 metų. Popiežius nutarė šį kartą eu

charistinį kongresą laikyti A- 
merikoj, idant tuo budu sustip
rinus šiame krašte Romos pro
pagandą. Amerikos /spauda1

x jam mielai padeda. • .

.Trys studentai, už mer 
I ginos užpuolimą, 

nubausti

Chicagai ir apielinkei fede- DINAMITO SPROGIMAS TE- Trys Northern
SYCAMORE, III., birž. 17.— 
*1,a ' Illinois State

ratinis oro biuras šiai dienai t ATRE . Teacherp kolegijos studentai,
spėja: -------- — 'Leonard Rich, Stanley Ilurt ir

IŠ viso gražu; truputį vė- LOS* ANGELES, Gal., birž. (Emerson Wilson, atiduoti į tei
siau; stiprokas, daugiausiai 17. — Praeitą naktį viename smo rankas dėl užpuolimo ir 
žiemių vėjas, vietos krutamu jų teatrų įvyko sukoneveikimo tos pat kolegijos

Vakar temperatūra siekė mi- keli dinamito sprogimai, išdra- studentės, p-lės Dorothy West- 
nimum 619, maksimum 80°F. |skę. teatro vidų. Sprogimai įvy- ervelt, vakar tapo nubausti, 

šiandie saulė teka 5:14, lei- ko jau po teatro uždarymo, dėl kiekvienas po tryliką metų ka- 
džiasi 8:28 valandą. J to žmonių niekas nenukentėjo. Įėjimo.



NAUJIENOS, CHc«gO, JJI.'

ĮkorespondencijosĮ
$15.

Racine, Wisc.
Pranešimai ir kitos žinutės.

Kviečiame Į sti S. L. A. Seimu

Po sus. laike pašnekesio na
riai pareiškė sveikų minčių klau
sime, kodėl lietuviai nelanko ba-

Al P retas senas vynas, palinkimas prie 
HELMARŲ yra didesnis dėl jo 
amžiaus.

Del laiko negalima žūti. . . nė papročiai ne
sunaikina. .. nepalyginamas gerumas atsilie
pia. . . nepaprastaį gerų šių cigaretų.

A. L. T.‘Sandaros 35 kuopa 
laikė sus. birželio- 8 d., vakare. 
Nutarta aukoti Sandaros namo 
fondan $10; dar muš kvota lieka žnyčios ir po keleto metų, reika- 

- i..: ..xi i.
Jei jums yra nusibodę 

paprasti

Gėrimės neseniai įvykusiu T. 
M.D. apskričio suvažiavimo ir jo 
padaryti tarimai tiesiog džiugi
na, kuomet tie tarimai pradeda
mi vykinti gyveninman. Štai 
birželio 27 d., yra ruošiamas T. 
M. D. bendrai visų kuopų varde, 
apskričio piknikas — išvažiavi
mas, tarpe Racino ir Kenosha, 
vidurkely, prie pat Highway 15 
kelio; galima privažiuoti busais 
ir Įnterurban karais; išlipti ant 
Berbnelle kelib ir blokų eiti į žie
mius; vieta vadinasi W. S. 
Rearley Park. Parūpinti lietu
viški Muzikantai; pildysime ir 
žaismių programų. I

visų apielinkių miestelių lietu
viai suvažiuoti. Tai geriausia 
proga liuoslaikiui praleisti ir 
drauge paremsime kulturinj dar
bų — knygų leidimų.

Liepos 4 d. įvyks 10-to Ap
skričio S. L. A. piknikas Midway 
Parke. Nepamirškite atvykti.

Birželio 20 d. 9 vai. iš ryto 
įvyks to pateis apskričio pusme
tinis suvažiavimas Lietuvių Sve
tainėj, 1528 — 12th St. ir Her- 
rick Avė.

Susirinkimai.

Birželio 6 d. įvyko S. L. A. 
100 kp. sus., kuriam nutarta 
aukoti biedniems moksleiviams 
$10 ir N. NaŠ. Fondan $15. Au
kas drauge su pasveikinimu sių-

Samlariečiai ir jiems prita
riantieji lietuviai gyvai susido
mėję įsigyti nuosavas parkas, 
kur ' šventadieniais ir šiaip 
be darbo esantiems butų vieta 
praleisti liuoslaikį ir pasilsėti. 
Maųoma pirkti kur netoli mie
sto šmotų žemės su mišku ir 
įsteigti parkų. Turim lietuviš
kų salę, kodėl •» mums neturėti 
parko? Ką mes racino lietuviai 
užsimanome, pradedame kalbėti 
ir, žiūrėk, mus žodis stojusi 
kunu. Iš tokių gerų minčių ir 
norų reikia džiaugtis ir linkėti, 
kad kuogreičiausiai įsigytų lie
tuviai nuosavų parkų.

Birželio 11 d. vakare įvyko T. 
M. I). 121 kuopos sus. Nutarta 
aukoti knygų leidimui $10. Pa
daryti ir kiti seimui įnešimai.

lui prisiėjus, vėl kreipiasi prie 
kunigo. Tokiu savo elgesiu jie 
žemina tvirtus laisvamanius. 
Daugumoj tie lietuviai neina j 
bažnyčių ne dėlto, kad jie yra 
persitikrinę apie Romos prieta
rus, bet todėl, kad tingi poterius 
kalbėti, tai ir nelanko dievna- 
mio. Raikėtų laisvamaniams 
subrusti, ,/nažiausiai suruošti 
bent trejas prakalbas į metus ir 
tokius pustikius padaryti tikrais 
laisvamaniais. „ k U •

Laimėjus Lietuvoje progre- 
siVėms partijoms, Racino respu
blikos lietuviai, kurie nemažai 
yra rėmę aukomis Lietuvą, 
džiaugiasi, kad gimtinio krašto 
reikalus tvarkyti ir vesti pate
ko j-tinkamų vadovų rankas. 
Tų žmonių ūpų sandariečiams 
ir socialistams reikėtų išnaudoti

Penktadienis, Birž. 18, 1926

ruošiant masinius susirinkimus 
su prakalbomis.

Birželio 20 d. po 10-to apskri
čio suvažiavimo bus 100 kuopos 
piknikas Root River parke, Four 
Mile Road.

• *r , ■ ~ - )

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

VISI REIKALAUJA

Paskanintas su Neprilig- 
stamais Importuotais

Bohemų Saazer Apyniais

FIRE SALE
___ •

Didelis Pasiūlymas Augštos Rųšies Pianų, Phonografų, Radios, Auksinių 
Daiktų, Laikrodėlių, už puse koinos. Tokios progos retai tepasitaiko

Susipažinkite SuHelmar
Karaliene Žymiausių Cigaretėj.

Metinis Piknikas
RENGIA BRIGHTON PAflK LITH.

* A. & B. KLIUBAS

Nedėlioj, Birželio 20, 1926
JUSTICE PARK

Justice, III.
Pradžia 12 dieną • , Įžanga 50c

Muzika JONO POCIAUS

Šitas gražus Grojiklis Pianas, vertės $450, už $219 
Brachman Grojiklis Pianas, vertės $700, už $350 
Waltham Grojiklis Pianas, storoms kojoms, vertės 
$900, už...  ......... *........... ;........................... $675
Gulbransen Rankinis Pianas, labai aukštos rų
šies už.......................    $290
Adam Schoff Upright Pianas vertės $550, už $290 
Bernard Grojiklis Pianas, gražaus medžio/vertės 
$650, už ...................  • ............... $325
Kimball Grojiklis Pianas vertės $500, už .... $185 
Kimball Grojiklis Pianas vertės $800, už .... $400

vertės
548

Phonographas Brunswick, 
$100, už ...............................

LkMtr

kaipPhonographai Rankiniai 
, ant paveikslo

V)

Elektrikines Liampos visokios rųšies 
už pusę kainos

Brunswick Phonographas Royal 
Madison, Jefferson, vertės $125, 
už........ ....................$49

Columbia Gramafonas vertės v uz
$175,
$59

Freshman 5 tūbų, gražus Radio, 
setus vertės $190, už ‘ S85 
Freshman 5 tūbų, vertes $60, 
už $29

Auksiniai laikrodėliai 14k. 
vertės $40, už.... .........

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

SAM H. WIOMAN A !
HARDWARE

3405 So. Halsted Street
Tel. Boulcvard 3998 .

Elgiii

BĮ
* S- 

Laikrodėlis, 15 akmenų, kaip ant 
paveikslo, už ...:..... .... •••••• $9

$40 vertės, už
$25 vertės, už

$21 
$14

Deimantinių žiedų už pusę kai
nos. Didelis pasirinkimas.

Balto aukso kaip ant paveikslo 
14k, vertės $35, už..........$16

• Rekordai po 10c — 25c — 49c
Rolės po 39c — 49c — 79c

j

Jos. F.Sudrik Piano Krautuve
HALSTE.D ST.' 3343 SO

t
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Kūdikis Turėtų Mankštintis.

gentkartės 
rtudihiu liko

pasekmingai 
išaugintos su 
šiuo puikiu 

kūdikiu maistu

Lit. 
6

EAGLE BRAND
CONDfiNSED MIUt

tr« m 
kuponą 
unite 

dykai iletu- 
vltkal pamokti 

kaip prliiurėti 
Ir peneti »av» Ir 

Jūsų kūdiki. Uklrp- 
klte I r prlsiųsklto 

Šiandie bu Jūsų vardu 
ir adresu.

T)IK BOHDEN COMPANT 
Borden Bldf. New York

Kodėl

Bambino?

Todėl, kad Bambino sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

Todėl, kad Bambino paleng
vins užkietėjimą vidurių, mėš
lungius ir dieglius.

Todėl, kad kūdikiai mėgsta 
Bambino už jo saldumą. Jie 
net prašo daugiau!

Todėl, kad Bambino yra 
kūdikių Geriausis Draugas.

Jūsų vaistininkas parduoda 
Bambino po 35c. bonką, arba 
galite gauti tiesiai iš labora
torijos.

Pavyzdinė bonkutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

F. AD. RICHTER & CO.
Bcrry & So. 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

Saldainiai (K erulės) iš Lietuvos
Jau yra galima gauti skaniau

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

Perkupčiams, piknikų ir balių 
rengėjams perkant daugiau dulk
dama nuolaidą.

Kihiutuvė atdara kasdieną: ■*--

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

Tel. Yards 6062

j

. IŠKILMINGAS NAUJO FRONTO

o

X

KŪDIKIŲ 
'GEROVĖS skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Jų ga-
Vaikštiko 

kadangi

Į, -Jaunas kūdikis nejučiomis maukš- 
ftiimasi kada mėto rankutėmis ar kojo- 
i.ihik\gniaužy<lamaH delnus, voliodama
sis po lovutę. Net verkimas yra 
mankštymosi forma ir todėl mes sa
kom, kad kūdikis, kuris niekados ne
verkia nėra nornudiškas .

Dienos metu, budint, kūdikis nuo
latos kruta. Svarbu pridaboti, ka< 
jo drapanos nebūtų perankštos, nes 
kitaip jo krutėjimai bus varžomi. Ne
reikia jo nei perilgai laikyti prisegtą 
prie augštosios kedukės, arba prie lo
vos, kad jis negalėtų vartytis.

Pasijudinąs gardelis yra geriausia 
priga kūdikiui mankštintis. 
Įima pirkti įvairių rųšių.

, nerekomenduojame pirkti, 
Jauną kūdikį nereikia akstinti stovėti 
ant kojų. Del to dauk kūdikių gauna 

' iškalipytas kojas, nes jų kūnas dar 
nestiprus vaikščioti.

| Karietukę reikia parinkti atsižvel- 
Į giant į kūdikio parankumą, o ne ma
dą. Tai turėtų būti keturių ratų, ge
rų sprendžinų, su geru apgaubsiu, ga- 

; linčiu apsaugoti nuo saulės ir vėjo. 
Ji turėtų turėlų būti ruiminga su už- 

i tektinai vietos paloms, kad ypatingai 
šaltame irę kūdikis butų gerai ap
saugotas nuo klimato. Sulankstomos 
karietukės irgi yra geras paranku- 
mas, ypatingai jei kūdikį reikia vežti 
trumpą kelią. Vienok nereikia kūdi
kio palikti jose ilgam laikui, nes daž
nai jie neparankus ir kieti.

Kaip augščiau rašyta, dažnai pasi
taiko, kad motinos neįstengia žindyti 
savo kūdikių ir tada reikalinga paru- 

I pinti jiems kitokio peno. Geras gry- 
I nas, sveikas karvės pienas, tinkamai 
pasaldintas, geriausiu cukrumi, ir at- 

' mieštas reikalingu kiekiu vandens pa
rūpina mitinoms pieno vietos užėmė- 
ja. Geriausias milinis parinkto pieno 
ir ekriausio cukraus prasiduoda po 
vardu Borden’s Brand Pieno. Per tris 
gentkartes Amerikos motinos atsidėjo 

i ant šito puikaus pieno. Penint sulyg 
nurodymų, jis duoda arčiaus) panašu
mą į motinos pieną.

Borden’s Eagle Pienas šiandien au- 
I klėja daug kūdikių, kurių tėvai buvo 
■ juo išauklėti, ir kurių tėvų tėvai bu- 
' vo tuo pačiu išauklėti 60 ir 70 me
tais ano šimtmečio. Kada apsvarstai, 

, kad Borden’s yra pienas vartojamas 
' per tris gentkartes ir vis labiau var
tojamas didesnio žmonių skaičiaus, 
tai sakai tam turi būti priežastis. O 

I priežastis ta, kad jis pasirodė esąs 
. patenkinantis ir saugus per tiek lai
ko, kad žmonės jame turi pasitikė
jimo. ,

Kellogg’s All-Bran yra kelias dėl 
budavojimo sveikatos. Vilkit jj su 

j prieskoniais. Gydytojai rekomenduo
ja Kellogg’s, nes jos yra 100% vei
kiančios.

Borden’s Evaporated Pienas yra 
grynas farmų pienas su palikta jame 

Smetona. Tai yra geriausias pienas 
' dėl virimo, kepimo ir kitų naminių 
reikalų, kur reikia vartoti pieną. Pa
bandykit savo “kavoj. Jus surasit, 
kad kava jgys labai gardų skonį. Rei- 

! kalaukit nuo savo groserninko Bor- 
Į den’s Evaporated pieno kuomet pirk
sit pieną.

Skaityk šiuos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

Skausmas pūs
lėje. T u o j a us 
sustabdo San
tai Midy. Per
sitikrink, kad 
gausi tikrą vai- 
s t ą. Pastebėk 
žodį

“MIDY”
Parsiduoda vi- 
s o s e vaistiny- 
čiose.

ATIDARYMAS
J. S. W0LFFS

PACKING HOUSE MARKET 
4737 So. Ashland Avė

Sukatoj, Birželio 19,. 1926
Pirmos rųšies mėsa — nebrangiomis kainomis — 

mandagus patarnavimas
DOVANOS KIEKVIENAM KOSTUMERIUI

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk Šį kuponą kasdieną Ir priduok į Naujienų ofisą ar j sto

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

Vienas skaitytojrj| r? skaitytoja' turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau per menesį, kaip kad būna Naujienų laidu. 
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

Data: Birželis 18, 1926

KORESPONDENCIJOS
(Seka nuo antro pusi.)

Gegužės 30 d. įvyko L. D. 
Kliubo pirmas piknikas. Oras 
pasitaikė gražus ir žmonės ne
noriai skirstėsi į namus, bet 
juoda sutema privertė, nes par
ke žiburių nebuvo. Kliubie- 
čiams liko ir pelno. Matėsi sve
čių iš Chicagos ir iš Aurora p. 
Survilai.

čia mirė lietuvis Pranas Sta- 
ponas. Priežastis mirties — 
cigaretai. Berūkydamas lovoje 
užsnūdo ir užsidegė drapanos. 
Jo draugai pamatę, rūkstantį 
išnešė ant oro, suliejo šaltu van
deniu iš to gavo plaučių uždegi
mą ir j porą dienų mirė jaunas 
būdamas.

draugystės piknikus. Pradžia 
buvo graži, bet vakarop suga
dino visą biznį lietus.

Prašau vietos lietuvių, jei kas 
sužinote kokią naujieną, įvykį, 
apie mirtį, gimimą, ar juokus, 
ar kitokius atsitikimus, vestu
ves, nelaimes ir jei patys laiko 
neturit paduoti į spaudą, prane
škite man, aš mielai tą padary
siu. Mažiausis įvykis bus mums 
ir kitiems įdomus, kai atspindi 
rasime laikrhštyje. Kas ką su
žinote, meldžiu tuojaus viską 
teisingai pranešti per telefoną 
man — Prospečt 2063 W. Jei 
kas norite paieškojimų, ar šiaip 
apskelbimų paduoti j spaudą, 
meldžiu kreiptis šiuo antrašu:

M. Kasparaitis,
1420 Howe St., Racine, Wis.

Omaha, Nebr.
Vietos nuotikiai.

ne-Mes, Sq. Omahos lietuviai, 
galime pasigirt), kad mes esame 
ant tiek kulttiringf kaip kitų 
kolionijų lietuviai.

Štai pavyzdys. Vieną gra
žią dieną einu gatve ir pama
čiau, kad žmonių būrys stovi ir 
žiuri, kaip trys lietuves mote
rys kitą lietuvę moterį atakuoja, 
o viena net ir revolverį parode. 
Sumuštoji atsikreipė į teismą. 
Teisėjas įsakė per 30 dienų ne
liesti sumuštosios, nes kitaip 
puolikėms teks po $25 pabaudos 
užsimokėti.

Moteres, sustoki^ gerti mun- 
šaino ir išsiblaivykite, tada pa
matysite, kad tokie darbai yra 
negražus ir daro visiems lietu
viams sarmatą kitataučių aky
se. Teisėjas jau ne sykį yra pa
sakęs teisme, kad peštukai ii. 
munšainieriai yra “all Lithua- 
nians”.

V. Uždavinis yra mėsos par
davinėtojas ir stambus biznie
rius lietuvių tarpe. Jis pradėjo 
namų statyti. Darbininkams su
dėjus balkius, jis bandė pereiti 
tais balkiais, bet paslydo ir įkri
to į beizmantą, užgaudamas pa
matą galva taip, kad per pusę 
valandos negalėja prakalbėti. 
Gydytojai sako, kad pagys.

Nesenai čia buvo piknikas, ku
riame svečius pavaišino tokiu 
vynu, nuo kurio daugelis sun
kiai susirgo, o tūli net ir gydyto
jo turėjo šauktis.

Musų dvasios tėvelis savo pa- 
rapijonis keikdavo už tai, kad jų 
vaikai sykiu sėdi liaudies mo
kykloj su tamsių žmonių vai
kais. O dabar, kada parapijo
ms pastatė, ant viskupo’ vardo, 
mokyklą ir svetainę, tai juodi ir 
balti vaikai pardavinėja tikietus 
ant gatvių ir sykiu sėdi ir žiuri 
ką tas dvasios tėvas parodys 
nau jo už 25c. arba 50c.

Dabar mes viSi suprantam, 
kad musų tėvelis neuždyką kei
kė mus, dabar jis už tą gauna 
nemažai žvangučių.

— Gatvės Valkata.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

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

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

KJURGEUONIS
ADVOKATAS 

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.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose 
atraktai. — Ingaliojimai. 
kola

Ab- 
Pas- 

pfnigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas CanaI 2552

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

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001 • 

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

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

Pėtnyčios.

Tel. Brunswick 9243
Kazimieras S. Wiczas 

Lietuvis Advokatas 
204 Fiat Iron Building

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

ir darau popieras prie namų pir
kimo ir pardavimo.

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

BOHEMIAN 
APYNIŲ- 
SKONIS

PuriTan | 
Malt
TURTINGIAUSIAS

STIPRIAUSIAS
GERIAUSIAS

Tik pabandykit jj 
Reikalaukit nuo 

bile kokių 
pardavinėtojų

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatus

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

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 Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

J. P, WAITCHES
ADVOKATAS
RoStelando Ofisas: 

Tel. Pullman 5950 
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 
• Valandos: Mieste iki pietų;

Roselande po pietų ir vakare. 
SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Ilermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legali įkas popieras.

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

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

DR. HERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, motetų ir vaikų pa</al 
naujausius metodus X-Ray i. 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.
į Dienomis: Canal 

3110. NaktJ
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Va!.: 9—10 iš rjjto ir po 8 v. ▼.

Telefonai:

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be
Operacijos

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

Daugelį išgydėme vienu sykiu 
Neišgydom - Nemokat 

IšegzaminavimaH ir patairymai 
dykai

CHICAGO MEDlCAL 
INSTITUTE 
505 So. State St. 

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

v ir 6:30 iki 9:30 vakare 
4608 S. Ashland Avė., 

Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L. Davidonis, M.\D
4643 So. Michigan Avk

Valandos
nuo 9 ilct 11 vai. rMe; 
nuo 6 iki 8 vai. vaLre

Z

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Sčrodomis pagal. sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafflye^e 6792

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletini šviesa ir diathermfa

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland TeL Boulevard 
7820. Ree, 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospečt 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St, 
(Ikago, III.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

M.

3

Blvd. 3188
Wyi( kievico- 
BANIS

IMUfiERKA
Pc-pekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterimi 
ir merginoms.

.3113 South 
Halsted St.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. J. SERNER
Lietuvis Optometrist

Vai. nuo 10 ryte nei 8:30 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 

po pietų
3265 So. Halsted Street
Ant 2 lubų ' Tel. Blvd. 7679

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midvvay 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 4100 
i h ■■ a . —

Tel. Boulevard 053?

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiką ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., 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 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

ŠALIN PLIKUMĄS1
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.



NAUJTKNO^, UETcagO, HL ~ Penktadalis, BirŽ. 1«, 1926

NAUJIENOS
1 he L.thu ’aian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday 
by tha Lithuanian Daily Nawa Pvb. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS

Chičagoje — paltu: 
Metams ....    $8.00

Užsimokijimo kaina:
Pusei metų --------  4.00
Trims mtaesiams _____  $2.80
Dviem mšaesiams __________ 1.50
Vienam minaalui_____________ .75

Chičagoje per neiiotojusi
Viena kopija —j--- .........______ 8c
Savaitei ___   18c
Minėsiu! ----   75c

Suveinytose Valstijose, ne Chičagoje,
paltu:

Metams............   $7.00
Pusei motą _____ _____ ______8.50
Trims mėnesiams .......  - 1.75
Dviem minesium 1 25

173» SomUi Halsted Str«et 
Chicago, IU. 

Telephone Roosevelt 8500
Subscription Katėsi 

$8.00 per year in Canada. 
57.00 per year outaido oi Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
Entere<i as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, III., undar tha act oi 
March 8rd 1879.

Vienam minėsiu! _______ ____  .75
Lietuvon ir kitur ulsieniuosei 

(Atpiginta)
Metams ... $8.05

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeiniua. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas i RooMvelt 850fl.

Pusei metą __ _____ .7.---------- -- 4.00
Trims mėnesiams ___________  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su uisakymu.

------ --------- - ■ - ----- ............ . ....... - 
tais kooperacijų suvažiavime vadovavo katalikiškų “ja- 
čeikų” atstovams kun. F. Kemėšis — irgi be pasisekimo. 
Šių metų suvažiavime, kuris įvyko a^ie pabaigų gegužės 
mėnesio, klerikalų atakai prieš kooperacijų centrą va
dovavo p. Sakalauskas, ūkininkų sąjungos Seimo frakci
jos narys. Bet ir šį kartą buvo tokios pat pasekmės. Vi
sas kooperacijų suvažiavimas susidėjo iš 104 atstovų, o 
klerikaliniai “branduoliai” teturėjo tiktai apie 20 “kovo
tojų”.

Sakalauskas, pamatęs, kad “krikščiohiški” popieriai 
suvažiavime turi labai žemą kursą, ėmė kviesti koopera
cijų darbuotojus prie “susivienijimo”, t. y. prie “bendro 
fronto”. Bet pastarieji atsakė jam (panašiai, kaip darbi
ninkų organizacijų vadai atsako'komunistams), kad apie 
vienybę neturi teisės kalbėti tie, kurie ją suardė.

REFERENDUMAS DEL VOKIETIJOS 
KUNIGAIKŠČIŲ TURTŲ 

I • • • • • i. •• • • • <■ •
DARBININKAI PRIEŠ KAPITALISTUS,

DVARPONIUS IR KUNIGUS 
• ••••• • •••••

DIDELIS SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAS 
MECKLENBURGE

• •••••

KLERIKALIŠKOS “JAČEIKOS” LIETUVOS 
KOOPERACIJOSE

Sekmadienyje, poryt, Vokietijos piliečiai spręs vi
suotinu balsavimu klausimą kunigaikščių ir karalių tur
tų Konfiskavimo. Tai bus pirmas toks reikšmingas balsa
vimas visoje pasaulio istorijoje.

Jame dalyvaus keletas dešimčių milionų balsuotojų, 
ir jeigu sumanymas bus priimtas, tai buvusieji Vokieti
jos valdovai ne tiktai neteks savo puikių palocių, bet ir 
pražudys viltį kada nors nuversti respubliką. Monarchi
jos idėja bus užmušta.

Bet kad sumanymas butų priimtas, už jį turi balsuot 
ne mažiaus, kaip 20 milionų piliečių — daugiaus kaip pu
sė visų užregistruotų prezidento rinkimuose balsuotojų. 
Tai yra be galo didelis uždavinys, atsimenant, kad nė vie
nuose rinkimuose Vokietijoje dar iki šiol nedalyvavo dau
giaus kaip apie 30 milionų žmonių. Iš šito skaičiaus, va
dinasi, turės būt paduota du trečdaliu balsų už sumany
mą, kad jisai praeitų.

Už referendumą dėl sumanymo konfiskuoti buvu
siojo kaizerio ir kitų kunigaikščių turtus stoja tik social
demokratai (ir komunistai). Demokratų partija neremia 
referendumo ir nekovoja prieš jį. Visos gi kitos buržua
zinės partijos jam priešinasi, monarchistinės partijos, 
žinoma, smarkiaus už kitas. Priešinasi net ir katalikų 
Centras, nors katalikiškos darbininkų organizacijos, pri
klausančios Centrui, ypač Reino provincijoje, karštai sto
ja už referendumą. 

t

Prieš kunigaikščių turtų konfiskavimą eina visų re
ligijų kunigai. Vokietijos bažnyčiose, protestonų ir kata
likų, šventoms dienoms skaitoma vyskupų “ganytojiški 
laiškai” ir sakoma pamokslai, smerkiantys referendu-

Taigi toje kovoje vienoje pusėje stovi socialistų vado
vaujami darbininkai, o antroje pusėje — visos pasiturin
čios klasės ir jų klapčiukai: dvarponiai, kapitalistai, tur
tingieji ūkininkai ir dvasiškija. Bus labai įdomu matyt, 
katra pusė paims viršų.

Išrodo, kad Vokietijos socialistai tą kovą laimės. 
Viena, jad įteikiant sumanymą referendumui, jo parėmi
mui buvo surinkta 12,500,000 (pustrylikto miliono) bal
sų. Antra, Vokietijos liaudyje paskutiniu laiku labai au
ga socialdemokratų įtaka. Tą aiškiai parodo rezultatai 
rinkimų, nesenai įvykusių Mecklenburg-Schwertne.

Šituose linkimuose socialdemokratai pravedė j land- 
tagą (seimą) 20 atstovų, vietoje 15 (kurie buvo išrinkti 
1924 m.) Tuo gi tarpu nacionalistai, turėjusieji 19 atsto
vų, nusmuko ant 12. Kraštutiniai nacionalistai vietoje 12 
savo atstovų teišrinko tik 5; komunistai — vietoje 9, tik 
3-

Vadinasi, visos partijos turėjo skaudžių nuostolių 
(komunistai ir fašistai — skaudžiausių), tik socialdemo
kratams teko stambus laimėjimas. Socialdemokratai pa
didino savo atstovų skaičių, nežiūrint to, kad landtagas 
dabar buvo sumažintas (nuo 64 narių iki 50). Šita social
demokratų pergalė yra reikšminga tuo, kad rinkimų 
kampanijoje svarbiausias “issue” (klausimas), dėl kurio 
ėjo kova tarpe partijų, buvo ateinantis referendumas.

Tur-but nusižiūrėję į komunistus, Lietuvos klerika
lai mėgįia daryt demokratinės visuomenės organizacijo
se savo “jačeikas” arba, .kaip mūsiškiai bimbininkai Sa
ko, “branduolius”. Per tas “jačeikas” jie nori svetimas 
organizacijas paimti į savo nagus.

Šituo budu klerikalai jau senai banclo “užkariauti” 
Lietuvos kooperacijas. Dveji metai atgal į Kooperacijos 
Bendrovių Sąjungos suvažiavimą buvo atvykęs su savo 
“armija” kun. Vilimas, bet nieko nepešė. Pernai me-

JAU HADO SAVO “NUO
ŠIRDUMĄ”.

Nesenai Brooklyne “Vieny
bė” rase, kad dabar visi, kurie 
nėra klerikalai arba bolšekikai, 
privalą nuoširdžiai kartu dar
buotis, kadangi Lietuvoje vieni
jami anti-klerikaliniai elementai 
ir rengiasi sudaryti valdžią.

Bet štai “V.” patyrė, kad Lie
tuvos socialdemokratai pasiprie
šino smetoninių tautininkų da
lyvavimui valdžioje, ir jau ji ve 
ką gieda:

“Kas dėl tautininkų, tai so
cialistai turi gerą pagrindą 
jų bijoti: nes socialdemokra
tai, įėję bile kokioje šaly į val
džią, gyvenimo reikalų ver
čiami imtis vykdinti tautinin
kų princpus (? “N.” Red.), 
o tas jiems nepatinka, nes ne
sutinka su socializmo teorijo
mis.”
Kad gyvenimas reikalaują 

vykdinti tautininkų principus, 
tai, žinoma, yra nesąmone. Bet 
ar ne keista, kad Brooklyno lai
kraštis taip užtaria smetoninius 
tautininkus, kuriuos ir liaudi
ninkai laiko atžagareiviais? .

Lietuvos liaudininkai susita
rė su socialdemokratais. “Vie
nybė” gi visuomet giriasi re
mianti liaudininkus. Taigi ji 
turėtų tą koaliciją ginti, o ne 
advokatauti partijoms, kurios į 
ją neįeina. Bet, pasirodo, sme
toniniai tautininkai, kurie kovo* 
jo prieš žemės reformą, jos šir
džiai yra artimiausi.

Mes senai esame nurodę, kad 
širvydiniai sandariečiai laikosi 
ne liaudininkų, bet atžagarei vis
ky pažangečių pozicijos. Liau
dininkų autoritetą jie panaudo
ja tiktai savo politikai. Dabar 
jau yla pradeda išlysti iš mai
šo.

važiuoti j seimą. Aišku, kad pa
gal konstituciją jisai negali būt 
teisėtu delegatu.

Teko girdėti, kad šitokių “de
legatų” bolševikai ketina prisi* 
gabenti į SLA. seimą visą kupe
tą (ypač iš vakarinių valstijų 
kuopų). Konstitucija aiškiai sa
ko, kad delegatai į seimą turi 
būt renkami ir rinkimuose turi 
gaut daugumą visų dalyvavusių 
balsų. Taigi tegu kuopų nariai 
apsižiūri. Prieš visus tokius 
“delegatus”, kurie gavo manda
tą, apeidami konstituciją, reikia 
tuoj aus pasiųsti protestą seimui.

Buvo da ir kitokių neregulia- 
riškumų, renkant delegatus. Kai 
kuriose kuopose (pav. 36 kp. 
Chičagoje) buvo neteisėtai iš- 
spręstaą pats klausimas, ar šių* 
sti delegatus į seimą ir kiek. 
SLA. konstitucija išdėsto taisy
kles, kaip reikia tokiais klausi
mais balsuoti. Tos taisyklės bu
vo sulaužytos, todėl klausimas 
apie delegatų siuntimą paliko 
teisėtai neišspręstas. O jeigu 
taip, tai ar galėjo paskui būt 
teisėtas delegatų rinkimas? Ži
noma, kad ne. Taigi ir prieš ši- 
tuos delegatus turi būt užpro
testuota.

Komunistai reikalauja teisė
tumo, todėl jie negales pykti, 
kada tas teisėtumas bus pavar
totas ir prieš juos pačius.

VĖL MELUOJA.

REIKALAUJA ATMESTI NE
TEISĖTAI IŠRINKTUS 

DELEGATUS.

“Laisvė” įdėjo birželio 15 d. 
ilgą redakcinį straipsnį po ant- 
galvių: “SLA. Seimo Išvaka- 
riuose”, kur duodama visa eilė 
instrukcijų komunistams, SLA. 
nariams. Tarp ko kita tenai 
sakoma:

“Visų narių yra pareiga da
boti/ ar jų kuopų delegatai 
yra išrinkti teisėtai, einant 
konstitucija. • Kame su tuo 
bus apsilenkta, narių pareiga 
yra parašyti protestus prieš 
tokius delegatus, reikalau
jant juos atmesti.”

Gerai. Su šituo “Laisvės” pa
tarimu sutiks visi SLA. nariai. 
Organizacijos įstatus reikia sau
goti. Delegatai, kurie buvo iš
rinkti, nesilaikant konstitucijos, 
neprivalo naudotis balsu seime.

Kad šitokių “delegatų” Brook
lyno seime bus, galima numa
nyti iš anksto. Pav. vienoje 
Chicagos priemiesčio kuopoje tū
las bolševikėlis pasisiūlė kuo 
pai savo lėšomis keliauti į sei
mą no to, kai kuopa buvo nuta 
rusi nesiųsti delegato, ir papra
šė mandato. Kuopa jo nerinko 
delegatu, bet jisai visgi rengiasi, 
pasiėmęs mandatą iŠ valdybos,

Sabas - Baltrušaitis rašo sa
vo eksra-kairiajam laikraštyje, 
kad bedarbiai “pakenkė socialis
tams ministeriams”. Girdi, bu
vę taip:

“Socialistų ministerių kabi
netas (Švedijoje), su premie- 
ru socialistu Sandler’iu atsi
sakė nuo vietos dėl to, kad 
parlamentas nubalsavo įdėti į 
biudžetą paramą bedarbiams. 
Socialistai nesutiko su tokios 
paramos įvedimu... 1923 me
tais socialistas ’ premieras 
Brantingas irgi rezignavo dėl 
panašios bedarbių paramos.”
Iš to išeina, kad Švedijos so

čiai i stati yra priešingi bedarbių 
šelpimui. Priešingi net tuomet, 
kai dauguma parlamento narių 
nubalsuoja šelpti bedarbius. So
cialistų priešingumas bedar
biams esąs toks atkaklus, kad 
jie net atsisako nuo ministerių 
vietų, kad tik bedarbiai negau
tų pašalpos!

šitaip savo ekstra-kairiuosius 
skaitytojus mokina Baltrušai- 
,t^ f

Jisai tur-’but turi apie juos 
labai r rastą ndomonę, jeigu 
drįsta juos taip liegėdiškai mul
kinti. Mes manome, kad dau
guma baltrušaitinių “apšvietie- 
čių” skaito ne tik jo redaguo
jamą šlamštelį, bet ir vieną-ki- 
tą švaresnį laikraštį. Iš tų laik
raščių jie, be abejonės, žino, 
kad aukščiaus paduotoji Bal
trušaičio pasaka yra gryniau
sias melas.

Su valdžios krizių Švedijoje 
buvo taip. \

Parama bedarbiams iš vals
tybės iždo Jiftu keletas metų, 
l^aip yrA įvesta Švedijoje. Ją 
buVo iškovoję socialdemokratai 
dar pirmiaus, negu susidarė 
pirmasis si cialistinis kabinetas. 
Socialistinė valdžia paskui ją 
dar praplėtė.

Bet ginčas kito ve dėl ko: 
nabašnįnkui Brantingui prem-

jeriaujant, valdžia pradėjo duo 
ti pašalpą ir tiems darbinin
kams, kurie buvo netekę dar
bo dėl “lokauto” (dėl uždary 
mo dirbtuvių, kuriose darbi 
įlinkai atsisakė priimti algų nu- 
kapojimą). Konservatoriai tuo
met pakėlė protestą parlamen 
te, reikalaudami, kad tie dar 
Liniukai nebūtų šelpiami, nes 
jie galį dirbti, tiktai nenorį 
Konservatorių protestui prita 
rė liberalai, ir tuo budu susi
darė parlamente dauguma, prie 
šinga valdžiai. Brantingo kabi 
netas buvo dėl to priverstas re 
zignuoti.

Drg. Sandler’io kabinetas su
griuvo birželio 1 d.,’ dėl visai 
panašios priežasties. Buržuazi
nės. partijos Biksdage (atstovų 
bute) pasipriešino tam, kad 
butų duodama pašalpa iš val
stybės iždo tiems bedarbiams, 
kurie gyvena anglių kasyklų

distrikte, kur eina? angliakasių atsakė gaidelę susierzinimo, 
streikas. Bedarbiai tose vieto- nors užslėptk privalomu man
se, pasak buržuazinių partijų dagumu:
atstovų, esą nereikalingi pašai-į —Nėra nė mažiausio nekuk- 
pos, nes jie galį užimti streiki- lumo, mister Maniningai. M-Jle 
ninku vietas ir turėti uždarbį. Ko Mi ne mano giminaitė, delei 
žodžiu, konservatoriai ir libe- ko aš labai gailiuosi. Jinai tie- 
ralai norėjo priversti bedar-'8jai mano sekretorė.
Mus' Btreiklaužiauti. Socialisti-į —Bet man rodosi, kad aš jos 
nei valdžiai nesutikus su šituo nemačiau iž Marselio...
reikalavimu, ji turėjo rezignuo-* —jUsų liga, — trumpai pa
ti, nes Biksdage prieš 104 so- aiškino Diburgas.
cialdemok ratus stovi 88 kon-( —Tas tiesa, — atsakė Man- 
servatoriai ir 33 liberalai (ir 5 ningas, supauškėjęs sau į kak-, 
komunistai). ( Į tą, — kame mano galva. Kaip

Taigi socialistinė valdžia Avė-(ten nebuvę, mes išėjome iš Vi- 
dijoje buvo du' kartu nuversta duržeminės juros, ir aš viliuos, 
kaip tik dėl to, kad ji uoliai kad tamsta daugiau neatimsi 
gynė bedarbius. O Baltrušaitis mums draugystės tokios pui- 
drįsta pasakoti, kad ji buvusi kios keleivės!...
priešinga bedarbių paramai!j ^Sujukęs akimirksniu, Dibur- 
Butų geriaus, kad Pittsburgo gas visgi atsigriebė su privers- 
dodonė vietoje redaguoti “dar- fjna šypsena:
bininkišką” laikraštį eitų — šu- —Nesirūpink tamsta! Aš ne- 
nims šėko piauti. turiu teisės ją užlaikyti, kadan-

Klad Farrer. Vertė Leonas Vitkauskas

Mergaite, Kuri Keliavo
(ROMANAS)

<______ - - '. j
■ l I — ■ —I I I |>
(Tęsinys)

Dabar tiktai misteris Man- 
ningpastebėjo Mimi, kurios ji
sai ar nė kaito nematė, kadangi 
jinai ne apleisdavo savo kaju-' 
tos.

-—O šita graži, jauna mergai
tė taipgi neišlips į krantą? 
Mes jai tarnautume apsaugoto- 
jais, tamsta žinai.,.
Manningas kalbąjo nepeiktinai 
prancūziškai.

Jis domiai pasižiurgjo į Mi
mi ir staiga pažvelgė į Diburgą 
žvilgsniu, pilnu nustebimo ir 
smalsumo:

rektingi,... Kokie niekai. Aš nie
kur nesutikau tiek netaktišku
mų, kaip pas mus. žinoma, ne 
dėl prigimto šiurkštumo arba 
blogo išauklėjimo, o tiesiog dėl 
nedomumo... Taip ir dabar. Aš 
dargi užmiršau paklausti, ar 
su tamsta toji panelė, aš noriu 
pasukyti — ar iŠ tamstos jinai 
šeimynos... Dovanokite, tamsta, 
vardan Jupiteriaus... Aš tampu 
nekuklus... m

Mimi, kuri domiai klausėsi 
kalbos ir kuriai labai norėjosi, 
kad jai leistų priimti pakvieti
mą tojo maloningojo anglo/su 
nustebimu pastebėjo Diburgao

gi aš tiktai jos patronas, bet 
ne globėjas.

Tokiu budu!... jinai eina 
kartu? Žinote, mademoiselle,— 
atsikleipe | Mimi, — mes žmo
nės pilnai padorus.. Ir štai 
mistress Elena Barkley, mano 
geriausias draugas, atsakys už 
tamstą, nors ir prieš tamstos 
motušę... ,

(Bus daugiau)

Ar jus žinote, kad
Lietuvos Parlamento rinkiniuose 

dalyvavo 23 partijos, tarpe tų par
tijų buvo ir komunistų, bet ta par
tija Lietuvoj nėra pripažinta. Ar 
jus Žinote, kad 20 Helmarų kainuo- 
j i biskį daugiau negu 20 paprastų 
cigaretų, bet su kiekvienu ijelma- 
rl jus gaunat kur kas daugiau 
smagumo.

—Aš manau... Sako, jog mes 
anglai aukščiausiam laipsny ko-

į^Mank po Amerikos Vėliava“

Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ
tik 820X00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

T^ŽIAUGKITfiS saugumu, ir 
U patogumais laivą, kurius val
do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cnlčmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankamais bile laivo 
United States Linijos—laivai ku
rie pjaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai 
ant

S.S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen

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

Del piktu informaciją apie iš- 
plaakimus United States Linijos 
laivą—Leviathan, George Wash- 
ington, America, Republic, Pres- 
ident Roosevelt, Presidcnt Hard- 
ing—klausk jusą’Agentą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas

United States Lines
110 So. Dearborn St., Chicago, III. 45 Broadway, New York City

----- r ■ -T-r-r- - ■ . ■■

TAIPGI 
GRYNAS

be prieskonių
il/i sv. kenai

X ANHEUSER.-BUSCH V

Sudvveiseir
TIKRAS APYNIŲ SALYKLO SIRUPAS

tr MauSj:

Westeirv Sales Corporation
Distributora Chicago, III.

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

JOS. F. SUDRIK
Pianų Krautuvė

3343 So. Halsted St.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

SIEKINES VANOS ’
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno 
(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis 
šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų. <
Pirtis ir kambariai fl? 1 "7E 
nakvinei ..................... I - l

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

Kardinolai Chicagoje

iš Richton, III,, rastas negyvas 
griovy ties Chicago Heights. 
Šalę gulėjo sudaužytas vežimas 
ir vienas negyvas arklys, o ki
tas sužeistas. Policija spėja, kad 
į vežimų pataikė automobilius, 
kuris paskui pabėgo. Dabar vi
sur j ieškoma to automobilio.

■ ---------------------------------------------------—’---------------------------------------------- t
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svaigusių išgėdino. Apie jos su-, LlUlUį'||Į ||Ql(jllUUuUl 
mušimų liudijo ir daktaras ir j 
gal aiškiausia liudijo jos audras-; 
kyti ir kruvini drabužiai.

Visi trys jaunuoliai jau va
kar tapo išgabenti kalėj iman, 
nes jiems patiems prisipažinus 
prie kaltės, apeliacija nebūtų

Ar busite socialisty 
piknike?

Vakar specialiu traukiniu į 
CFiicago atvyko papus legatas 
kardinolas Bonzano ‘ ir astuoni 
kiti kardinolai, kurie dalyvaus 
eucharistiniame kongrese. Juos 
pasitiko stoty chicagietis kardi
nolas Munctelein, miesto mayo- 
ras Dever ir niekurie kiti mie
sto viršininkai. Priėmime daly
vavo ir tūkstančiai šiaip katali
kų, kurie buvo atvykę gauti par 
pos legato palaiminimų. Mayo- 
ras gi, kardinolui išlipus iš trau
kinio, priklaupė ir pabučiavo 
kardinolo žiedų, o paskui visus 
kardinolus pasveikino varde vi
sų Chicagos gyventojų.

Gavo 13 metų kalėjimo
Poryt, girž. 20 d., BivenMew

Užmušė bevažiuo
jant keliu

David Green, 55 m., vežikas,

Trys studentai Northern Illi
nois Teachers College iš De 
Kalb, III., Leonard Rich, Stan
ley Kurt ir Emmerson Wilson, 
sūnus turtingų tos apielįnkės 
farmerių, kurie kiek laiko at
gal išsivežė if visi trys išgėdino 
tos pačios kolegijos studentę 
Dorothy Westervelt, užvakar 
Sycainore teisme, teisėjo Fulton 
tapo nuteisti 13 metų kalėjiman 
kiekvienas.

Visi trys prisipažino prie kal
tės ir pasidavė teisėjo malonei, 
prašydami pasigailėjimo. Jie 
liudijo, kad buk s^dentė nors 
ir nesutikusi, bet wsgi pasida
vusi geruoju ir kad ji buk sa
vo glamonėjimais prie to prive
rtusi. Ji gi liudijo, kati jie jų iš
vežė, sumušė, kada ji bandė

sėkminga. Teisėjas sakosi ir parke, bus didelis garsusis me- 
taip jų pasigailėjęs, nes nesky- tinis socialistų presos piknikas, 
ręs jiems didžiausios bausmės 
— kalėjimo visam amžiui, o pa
skyrė tik 13 metų kalėjimo.

BANKINIS PATARNAVIMAS
TAUPYMO SĄSKAITOS gali būti atidarytos bile 
biznio dienoje nuo 9 ryto iki 2 po piety. Subatoj 
nuo 9 ryto iki 8 vakare. 3% nuošimčiai išmokami 
du syk j metus.
INVESTMENTAI pasiūlomi per rnusy Bonų ir Real 
Estate Paskolų departmenti) įeina augštos rųšies in
dustriniai, public utility, geležinkelių ir municipa- 
liai Ilonai taipgi pirmi teisėti morgičiai ant įreng
tų Chicagos gyvasčių.
UŽSIENINIŲ KELIONIŲ BIURAS patarnauja čio
nai ir užsieny ir suteikia patarimus apie Visas svar
esnes keliones, pagelbsti įsigyti pasportus, viząs, 
ir t. t. Imj užmokesčio. Parduodame laivakortes į vi
sas dalis pasaulio.

Daugelis lietuvių darbininkų 
rengiasi važiuoti į tų piknikų ir 

Ijau tikietus turi nusipirkę. O 
'jus ar važiuojate?

Važiuoti gi verta kiekvienam, 
nes piknikas bus tikrai smagus, 

j Už mažų įžangų (tik 30c) rasi
te viskų, kas tik būna dideliuo
se piknikuose — šokiai ir žais
mės tyrame ore, O be to bus 
dar ir turtingas programas, dai
nos, muzika, geri kalbėtojai, k. 
a. Wisconsino legislaturos, na
rys Wm. Coleman ir k. Lietu
viams kalbės Naujienų Bedak- 
toriuš P. Grigaitis ir Dr. A. 
Montvidas, dainuos Pirmyn Mi
šrus Choras.

Be to, kam patiks, bus šim
tai visokių kitų pasilinksmini
mų ir visokiausių pasivažinėji
mų, nes Riverview parkas tuo 
žvilgsniu yra didžiausias ir ge
riausiai įrengtas parkas Chica
goje. Paprastai piknikuose už 

nužudęs, bet pribėgo mergaitės yį^.Į reikia daug brangiąy mo
li’ girtų patėvį nustūmė į šalį, keti, o čia bus priešingai — vi- 
Motina tuo pasinaudojo ir pabe- sokie pasivažinėjimai ir praino- 
go pas kaimynus. Tada patėvis gos bus žymai nupigintos tiems, 
atsisėdo kėdėn ir išsitraukęs kurie dalyvaus socialistų pik- 
britvų pasipiovė. Jis buvo tiek nike ir turės socialistų pikniko 
girtas, kad veik visai nupiovė tikietų. 
sau galvų.

Baisi girtavimo 
pasekmė

Pakvaišęs nuo munšaino vyras 
supiaustė savo pačių ir pas
kui pats pasipjovė.

• Dvi jaunos mergaitės, Vales-I 
ka 16 m. ir Sylvia Hruby, 14 
m., išgelbėjo savo motinos Emi- 
ly gyvastj, kada jų užpuolė pa
kvaišęs nuo munšaino jų patė
vis Frank Wozniha, 50 m.

Jų motina Emily Wozniha, 48 
m., parėjo iš darbo, plovusi grin
dis vidurmiesty ir rado savo vy
rų girtų. Vyras tuoj aus pradė
jo bartis su pačia ir pagalios 
pastvėręs kirvį, du kartu kirto 
savo pačiai į galva. Butų kirtęs 
ir tretį kartų ir visai butų įa

Birželio 12 d., p. Klimavi-

Į Todėl visi važiuokime į socia
listų presos piknikų šį sekma
dienį. Tikietų galima gauti 

'Naujienose ir pas LSS ir Pir
myn Choro narius. —D.

So. Englewo(id
D.

riais komunos buvo Amerikos 
Darbininkų partijos nariai ir 
keletas jiems simpatizuojančių. 
Kovo 20 d.. L. Ž. Kom. išsiun
tė du delegatu—A. Kupraišį 
iš Chicagos ir K. Juodį iš Ro- 
(jAiester, N. Y. Jie buvo įgalioti 
apžiūrėti tinkamų žemę dėl sa
vo organizacijos. Jiedu, išvažia
vo savais kaštais, bet organiza
cija prižadėjo jiems grąžinti jų 
kelionės kaštus iš savo iždo. 
Nariai sumokėjo įstojimo į L. 
Ž. K. po $500 kiekvienas.

Pasiekę Sov. Busijų delegatai 
važinėjo po įvairias vietas, bet 
nesurado tinkamos žemės u- 
kiui. Kur buvo tinkama žemė 
ir dvarų triobos, — jau senai 
užimta vietinių gyventojų ir 
pirmesnėmis kitų tautų komu
nomis. Kirsenove, f Tombovo 
gub.r galima butų prisidėti prie 
Lenino komunos, ar “Krosnoje 
Znamie” (Baudona vėliava), 
kuri randasi Chersone. Del ne
mokėjimo vesti ūko, kilo pas 
juos daug nesusipratimų ir 
daugelis buvo priversti apleisti 
komunų. Todėl prie jų ir yra 
proga jiems prisidėt, bet neuž
imti naujų, nes yra per maža 
kapitalo. Delegatai betgi ištyrę 

I visų komunų padptį priėjo prie 
išvados, kad nesidėti prie te
nai jau gyvuojančių komunų ir 
taipgi neužimti naujos atski
ros vibtos žemdirbių komunai. 
Valdžia jiems pasiūlė naujų 
propozicijų, būtent, plytų fain 
rikų, nes yra daugelis tokių, 
kurių savininkai pasitraukė. 
Delegatai jau veda derybas kas- 
link plytnyčios. 
(A

Dabar pasilieka tik* nariam 
nutari ar visi sutiks vietoje 
auginimo javų, daryti plytoj. 
Girdėt, kad didžiuma sutinkanti 
eiti į plytų biznį. Kaip tik pe
reis nubalsavimas,' tuoj dalis 
komunos narių apleis šių šalį ir 
vyks į Sovietų Busijų.

Tik kad jie neapsiviltų.
/ —Rep.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

. Dr. J. W. Beaudette ’
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshali Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

^AKIŲLIET __ _
Palengvins akių įtempimą, kuria 

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

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Krank O. Wetmorc, ( ennanas Mdvin A. Traylor, Presidęntas 
Sąvastis šėrininką iš The First National Bank 
of Chicago Suvienytų resursų $450,000,000

Dearborn, Monroe ir Clark Street, Chicago

(Pacific and Atlantic Photo j s
Bertha K. Landės, kuri tapo j 

išrinkta Seattle, Wash., majo
ru.

4asMetinislšpardavimas
MUSU DIDZIAUSIS AUGŠTOS RŲSJES TAVORŲ IŠPARDAVIMAS

Specialis Išpardavimas Vyrų 1 ir 2 Keiniu Siutų

Gerai Žinomos Ryšies Materijoly 
$39.50 iki $50 vertės

Gerai pasiūti siutai su nepaprastai . 
% dideliu sutaupinimu

Specialiai apkainuoti Pelnyčiai ir Subatai$22.50
Tai žemiausios musų kainos tokių geros rųšies siutų 

Nauji vieneiliai ir dvieiliai styliai 
su dviem arba trimis guzikais

MATERIOLAS
Tweetls, cheviot, worsted, flaneliniai 
— dailus ir novelty audinių, nauji 

d r ūžėti ir čekioti patternai

SPALVOS
Pilki, rudi, tan, cedar, mėlyni, 

ir visokių maišytų spalvų

veno muzikos konservatorijos 
I (p. A. S. Pociaus vedamos) So. 
Englewood skyriaus mokslo se
zono užbaigimo koncertas. 

iBeethoveno konservatorijos So. 
’Englewood skyrius yra dar ne
senai atsidaręs, todėl ir visi mo
kiniai, o jų yra apsčiai, yra dar 
pradiniai. Skyriuje mokytojau
ja: piano — p. Gaubis, smuiko 
— p-lė*A. Grušaitė.

Koncertas susidėjo iš moki
nių skambinimo pianu ir groji
mo smuiku. Nors skyrius dar 
nesenai atidarytas fr todėl visi 
mokiniai yra pradiniai, bet jie 
(jau gerokai prahivinti — maty
ti, kad jų mokytojai yrti gabus 
ir sumanus, ir tinkamai savo 
darbų atlieka.

Dainavo dar vaikų 
choras, kurio vedėju 
yra p. Gaubis. Choras didelis, 
gerai vedamas ir dainuoja tik
rai gerai.

Dainavo dar ii svečiais, . 
Čiapas. Jis turi gana stiprų ir 
jau gerai pralavintų baritonų. 

iTik turbut jis mažai publikai 
(rodos, nes dar niekad pirmiau 
Iman neteko jo girdėti.

Trumpų prakalbėlę apie mu
zikų pasakė p. A. S. Pocius, 
kuris paskui dar, publikos pra
šomas, paskambino pianu gra
žų, bet labai sunkų kurinį.

Prieš ir po koncerto buvo šo
kiai. Publikos nebuvo tiek daug, 
nes So. Eng'lewoode ne kiek lie
tuvių ir gyvena,, bet visi kas 
buvo, labai smagiai vakarų pra
leido. So. Englewoodo publika 
yra grynai -lietuviška — drau
ginga, svetinga, artima, 
sunku užtikti didesnėse 
kolonijose, kur publika 
“suamerikonėjusi” ir 
vienas nuo kito atokiau.

Atsiimi laiškas iš Pašto
J***'
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šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausįjį paštų (Ola H 
ir Adams gatvių) atsiimti. Ret 
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win 
Jow” lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik kelurioliką dienų nuo pa
skelbimo.

Dailės 
taipjau

kokios 
musų 

labiau 
laikosi 
V-kis.

Dykai Skrybėlė Prie Kiekvieno Nupirkto Siuto
.. .    ■ ..   - . . -L ....   - - ...    

Lietuvių žemdirbių 
komuna

iKIMBALLl
Grojikliai Pianai

Yra pripažinti per didžiEtosius 
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 i
Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVĖS į 
1922-32 So. Halsted Street ( 

4177-83 Archer Avenue i 
---------- j

Akinių Pritaikymo Mano
25 METU PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius —‘ šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Paul Leases
FULL LINE OF MEN’S FURNISHING

3427 South Halsted Street

Pereitų rudenį susiorganiza
vo Lietuvių Žemdirbių Komuna 
keliauti į Sovietų Busijų, kad 
gaut dvarų arba didelį žemės 
plotų.-4 Organizavimo darbų ve
dė Bochester, N. Y. ir Chica
goje. Bochestery darbavosi V. 
Bagočiunas, o Chicagoj — Vla
das Strygas, o, vėliaus paėmė 
J. Grubas. Narių atsirado 45, 
pinigų sudėta arti $30,000. Na-

903 Bendzaitis John 
I

905 Botkevičius John
906 Burkus Juozapas 
913 Gyliene Agniete 
928 Mikinas Antenas
935 Praseviciene Ona
936 Sakis Chas
951 Vozelis Kairy na

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18 los Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

Boulevard 4139

JUOZAPAS M. GRIGALUS

A. MASALSKIS
‘ Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, vūuomet estą 
sanžiningas ir nebrAgus, todėl 
kad ųeturime išlaidų ^užlaikymu 
skyrių. '

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

' ----------
fPhone Boulevard 5208

Privatiniai Ambulansai

L J. ZOLP
Graborius ir Pagrabą direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 46th St., Chicago

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garatitdoiame visą savo darbą, Ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dagtis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
* Netoli Ashland Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
staigia mirčių, Utarninko, Bir
želio 15 dieną, 1926 m., sulau
kęs 62 metų amžiaus; palikda
mas dideliame nubudime savo 
mylimuosius ir mylinčius vai
kus: Ntfrs. Marijoną Rollan, 
Agotą Huffman, Juozapą W., 
Joną R., Nubertą A., Oną ir 
Gendcutą Grigalus. Kūnas pa
šarvotas, .randasi pas graborių, 
958 N. Westem Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Birželio 19 dieną, 9:80 valandą 
ryto iš gruboriaus koplyčios į 
šv. Mikolo Archangelo parapi
jos kurioje utsibus
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv, Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo M. Griga
liaus giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Šimui ir Duktervs

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 

. Lietuva, už pigią 
1 kainą, naudokitės
Naujieinų kablegramų

METROPOLITAN 
ELECTRIV SHOP

Šviesos "Ir dratų suvedimas. 
Fikčeriui ir elektros reikmenys 

2215 VV. 22nd 8t, Chicago
Phone Canal 2591

|WWH I ■ .. .............................. ■ ........................ . U...... ..... Z

VALET

AuloStrop 
Razor

Pasiga-1 
Janda 
pats

Serganti
VYRAI IR MOTERYS

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

tiškų Ligų.
Yra užkviečiami atsilankyti pas 

Dr. Rosh dėl pasitarimu dykai.
Kad tikrai ištyrus kiekvienos ligos 

priežastį, tam tikslui yra vartojama 
mokslinė laboratorija:

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

zaminavimai.
Per trisdešimtį metų Dr. Ross spe

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

Galvos skaudė- 
jimą, reumatiz- 

A mą, širdies,. skil- 
■1 /I v’0) l*Kas

’r daugelį kitų 
chroniškų ligų
kurios paeina iŠ 

vm kraujo ir nervų
J suirimo.

Kiekvienas vy- 
ras arba moteris 
kurie turi spau- 

— dimą kraujo ar- 
B. M. Ross, M. D |>a kitas užkre
čiamas ligas, tegul atsilanko pas 
Dr. I<oss su pilnu užsitikėjimu, kad 
Čia gaus geriausj medikalį gydymą. 
Bus suteiktas tas pats gydymas ku
ris yra išgelbėjęs tuksiančius žmo
nių nuo suirimų proto, paralyžio, lo- 
comotor-ataxia, beprotybės, nuo am
žino paliegimo visam gyvenimui.

Nusilpę VyraiJ
Kad būti stipriu, vikriu ir turėti 

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

Trisdešimties Metų 
Praktikos

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

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

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

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

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

terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 ,po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Dvidešimtis penki metai tame 
pačiame name 

lllhlill^illllllillllllllllllhllllllllhlll^

Tel. Lafayette 4223
Piumbing’, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuoj oriausiai.

M. Yuška,
3228 W, 3«lh StHal, Chicago, III.

C ■ ■ - .............. .......................
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Pranešimai
NAUJIENOS, Chicago, Dl. Penktadienis, Birž. 18, 1926

ISRENŪAVOJIMUI REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEME
t

NAMAI-ZEME

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

ar kviątia.

RENDAI fialas, 5 rūmų, karštu 
vandeniu šildomas. Remia prieina
ma, 6933 S. \Vashtenaw Avė. D. Šid
lauskas. Tei. Boulevard 5042. VYRŲ ir moterų j dirbtuves, regi- 

urantus, hotelius. Darbas dienomistaurautus, hotelius 
ir naktimis. GRAHAM’S AGENCY 
833 Milvvaukee Avė.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

$6.00 i metus per vis*

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą* cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
lam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio. mes greitai praleidžiame 
šį^itą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

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

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

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Tėmykit vaistininkai
IšSIRENDAVOJA krautuvė ir 1 

kambariai, karšto, vandens šildoma, 
(>630 S. VVestern Avenue. Tinkama 
dėl vaistinės, nes visai nėra lietu
viškos visoj apylinkėj.

A. SALDU KAS 
4100 Archer Avenue

IšRENDAVOJIMUI krautuvė, 3207 
S. VVallace St., arti kampo 32 St.; 
apsčiai apgyventa lietuviais; vieta 
labiausiai tinkama siuvėjui. Tel.

I

SIŪLYMAI KAMBARIU
PASIRENDAVOJA kambarys. 4345 

S. Fairficld Avė. 2 aukštas iš fron
to.

IEŠKAU vaikinų ant kambario, 
su valgiu ar be valgio. Netoli dirb
tuvių, 
St.

Kas

vienas blokas nuo Halsted

Prisidėkite j šią draugiją
norit, galit ateiti pažiūrėti.

919 Cullcrton St.
M. Malinauskas

PARSIDUODA standus Justice 
Parke, šalę Tautiškų Kapinių. Ge
ras ir pelningas biznis. Klauskit 
Lithuanian Grove Keen Avė., Jus
tice Park, III,

I IĮ" Į, ________  .f-JL-l'ilĮAU

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARDAVIMUI grųsernė, delika- teson, ice ertam, nesvaiginamų gė- 
ri/nų; priežastis nesveikata. Už pir
mą gera pasiūlymą. 613 W. 14 Pi.

PROGA DEL JAUNŲ 
TINIO AMŽIAUS

IR VIDU- 
VYRŲ

Co. Patyri- 
nuolatinės 

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

REIKALINGAS siuvėjas prie seno 
ir naujo darbo. Atsišaukite greitai. 
K. Jakus, 146 Broadvvay, Melrose 
Park, UI. x

KEIKIA patyrusiu boilerių i sku
durų šapą, 2633 W. Roosevelt Rd,

ATIDARĖM lietuvišką valgyklą; 
gaminame lietuviškus ir ameriko
niškus skanius valgius, švarus ir 
mandagus patarnavimas prieinama 
kaina. Adaras nuo 6 valandos ryto.

Visus kviečiame atsilankyti.
’ M. MALINAUSKAS

\ 919 Cullerton St.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė, maišytų tautų apgyvento] 
naujoj geroj apylinkėj; geras biznis. 
Box 792, Naujienos, 1739 S. Halsted 
Street.

PARDAVIMO gasolino ir greasing 
stotis, senai įsteigtas biznis, geras 
lysas, nebrangi renda, geroje vie- 
tije. Gera priežastis pardavimo. Re
tai pasitaikanti tokia proga, kaina 
teisinga.

4406 S. Kedzie Avė.

ADDISON HEIGHTS
NETOLI CEMENTINIO 

KELIO
' BIZNIO LOTAI 

APARTMENTAMS LOTAI 
RĘZIDENCIJŲ LOTAI 

VIENA KAINA
$3 ĮMOKĖTI, $3 Į SAVAITĘ 

Visi LOTAI 50X150 
CHICAGO TITLE & TRUST CO.

GARANTUOJA TITLE
29 minutės iki vidurmiesčio. Že

mė priguli didelei bankai
Nau jienos, Rox 790

Pirmas pirkėjas uždirbs 
pinigus ant šito namo
Medinis 6 kambarių na- 

masj ir 2 lotai, Bridgeporto 
kolonijoj, įmokėti tik $500. 
Kaina $3,750. Likusių pasko
lą lengvais išmokėjimais. 
Nesnausk, nes tokios pro
gos kitur niekad nerasi. At- 
sišaukit kuogreičiausiai.

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

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

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

NAUJAS 2 augštų mūrinis namas 
ir krautuvė, ofisai augštai, randa
si ant Archer Avė. Geroje vietoje, 
Brighton Panke ir South Side. Duo
sime pirmus ir antrils morgičius.

KOPLEVVSKI
3992 ARCHER AVĖ.

* Tel. lafayette 9305 
Republic 8915

2 gyvenimu už $9500 M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Pardavimui naujas mūri
nis namas, 4 ir 5 kambarių, 
randasi netoli Marųuette 
Parko; tik $1,000 įmokėti. 
Klauskit pas savininkų

6959 So. Halsted St.

150 NAUJŲ NAMŲ
Greitai augančioj sekcijoj, N. W 

Side, mokyklos, krautuvės ir trans- 
portacija.

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia savišolpos organiza
cija Chicagoje — priklauso net 890 
vyrų ir moterų. Draugijos j)iniginis 
turtas siekia arti $15,000. Yra trys 
skyriai pašalpos sergantiems na
riams: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metu. Iki gruodžio 
12 <1., 1926 metų yra priėmamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas įstojimo visai I 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So. 
Halsted St. Tel. Rooscvelt 8500.

Bavieniaf nariai norinti įstoti į 
šią draugiją, galite paduoti prašy
mą bile vienam draugijos nariui,1 
arba kreipkitės į “Naujienas”, čia. 
galėsite išpildyti aplikaciją į Chi- 
cagos Lietuvių Draugiją S. P.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

RENDON kambarys vienam vai
kinui su visais parankamais puikioj 
apielinkėj. Gera transportacija. Be 
valgio. 3237 Auburn Avė., H lubos.

REIKALINGAS virėjas arba vi
rėja dirbti restauracijoj. Savininką 
galima matvti bute iš užpakalio. 
1715 S. Ganai St.

REIKALINGAS senyvas .žmogus 
už porterį. Turi būti blaivas ir tei
singas. Nuolatinis darbas. 1458 W. 
15 St.

SAVININKAS priverstas parduo
ti gerai apsimokantį aptiekus biz
nį, dėl kitų reikalų, randasi netoli 
55 St. ir Halsted. Ilgas lysas, ran
da $110 į mėnesį. Atsakantiems žmo
nėms parduosiu labui pigiai.

E. BRENNEN
5157 S. Halsted Stl 

Tel. Boulevard 0034

DIDELIS BARGENAS
KAMPINIS biznio lotas, 30y 125, 

1 blokas nuo transporlacijos, 2 blo
kai nuo mokyklos ir 2 blokai nuo 
bažnyčios. Greitai augančioj koloni
joj. čia kainos greit pakils, tiktai 
.$385, Naujienos, Box 786.

PARDAVIMUI road house, labai 
geras biznis, pigiai, Willow Springs, 
III. Box 148.

RENDAI moderniškas kambarys.
754 W. 33rd St., 2 fl. Phone Yards 
5258.

PAIEšŠKAU 2 darbininkų dirbti 
ant farmos, netoli Chicagos. 1900 
S. vUnion Avė., Chicago, 111.

NAMAI-ZEME

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

Naujienos, Rox 781.

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

KAINOS NUO $2800 IKI $6200 
SJ.00 CASH

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

ATVAŽIUOKITE ŠIANDIEN 
Daleiskit parodyti kaip lengva yra 
tapti namų savininku.

SAWIAK & CO.
7181 W. Grand Av. 

6407-6537 Irving Park Blvd.
Columbus 9552

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

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

BARGENAS. Parsiduoda du muro 
namai 2 po 5 kambarius, trys miega
mieji ir 2 po 6 kambarius, du maši
nų garadžius, vandeniu apšildomas. 
Rendos $146 j mėnesį; kaina $1,3900.

Savininkas
JOE LELEIKA

6750 So. Campbell Avė.

BARGENAS. Parduosiu pigiai ar
ba mainysiu naują mūrinį namą 
2—5, randasi ant Talman Avė., ne
toli 71; priimsiu į mainus mažes
nį namą, lotą ar automobilį. Atsi
šaukit greit pas

CHAS. ŠAUKLYS, 
7124' S. Rockvvell St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA gero sargo dėl daboji
mo geležies jardo naktimis. Apex 
ron & Metai Co. 1900 Wentworth 

Avė.

PIRKITE ŠIUOS BARGENUS 
PARSIDUODA 4 kambarių cottage

Tautiška Drugystė Vie- 
pusmetinį susirinkimą 
birželio 19 (1., 7 vai. 

Visi na-

Lietuviška 
nybė laikys 
šeštadieny, 
vak., paprastoj svetainėj, 
riai kviečiami atsilankyti.

John VVishslauskas,

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
' 3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

rašt.

Kliu-Amerikos Lietuvių Piliečių 
bo susirinkimas atsibus nedėlioj, 
birželio 20 d., 1 vai. po pietų, Me- 
Kinley Park svet. Būtinai turite 
Imti susirinkime.

Jos. EringiS, rašt.

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicago] ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiua Chicago]. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lawn<iale 0114.

AUTOMOBILIAI

PARDUOSIU savo 5 kambarių 
• ---- c- i> • v i cottage ir garadžių $500, piginus, nesu $o00 cash, kaina $2,o00. Brigh- gU inan kainavo, nes būtinai turiu 
ton Park b kaiftbanų cottage, vis- parduoti šią savaitę. Namas karštu 

oru šildomas, elektra, vana, Chicago 
Lawn. Kaina $4,975. *

Savininkas ' <
3423 W. Clst Street

Liet. Teatr. Dr-jos Šv. Martino 
priešpusmetinis susirinkimas įvyks 
šeštadieny, birželio 19 d., 7:30 val.j 
vakaro, Šv. Jurgio parapijos svet., 
32 PI. ir Auburn Avė. —<P. K. rašt.'

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė
2805 W. 63rd Street

Studebaker automobi
liai yra vieni iš tvirčiausių 
ir kainos prieinamos, nes 
kompanija pati viską ga
mina. Tokiu budu Stude

baker ir yra užvadintas “one profit 
car”. Niekas kito pelno negauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus, transmission, diffe- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dali 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

kas 1 moderniškai ištaisyta, kaina 
$4000, $500 įmokėti, likusią sumą 
ant išmokėjimo.

BRIDGEPORTE 2 flatų namas, 
4 ir 5 kambarių, kaina $4,500, $1000 
cash, likusius ant išmokėjimo.

2 FLATŲ, 5 ir 6 kambarių, vie
nas blokas nuo Garfiekl blvd., kai1- 
na $6,700.
BIZNIERIAI kurie norite su dviem 

štorais ir 4 fintais namą pirkti ar
ba mainyti čia yra bargenas.

6 FLATŲ nuiro namas, 
apielinkėje ir pigiai, šitie 
mai ant pardavimo arba 
mo» Su reikalu kreipkitės

A. GRIGAS z
3114 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 489!).

Dabar Laikas Statyt 
Namus

gražioje 
visi na- 
išmainy- 
pasS

BARGENAS
Turiu parduoti savo reziden;. 

ci.jos lotų, 25X130, augštos rų- 
šies aprubežiuotoj apielinkėj. 
Tiktai vienas blokas nuo eleva
torių. Naujienos, Box 783.

REDLIN — HERMAN
Namų Statytojai 

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

Tel, Brunswick 7020
x 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.

PARDAVIMUI 2 flatų 5 ir 6 
kambarių medinis namas, ccr 
mentinis pamatas, vanos, 3 ka
rų garadžius. Kaina $5,300, cash 
$l,50(}. Ttandasi 73rd ir May St.

2554 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 5 rūmų mūrinė 
cottage, 3 bedrumiai, aukštas beis- 
mentas išpleisteriuotas, American 
furnasas. 3111 W. 51 PI.

KAS NORI PADARYTI 
PINIGŲ!

Pirkit šitą rezidenciją

mylios nuo didmieŠčio, 
karų linijos, 3 akeriai

Draugijoj Lietuvos Ūkininkas, pus
metinis susirinkimas įvyks sekma
dienį, birželio 20 d., Meldažio sve
tainėj. 2212 \V. 23rd PI., lygiai 1 
vai. po piet. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti. —Valdyba.

Visokios malevos, aliejai ir var- 
nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

DL’RANT Sedan 1924 modelis. 
Kaip naujas. Prieinama kaina. Nuo 
8 ryto iki 8 vakare. 5216 South 
Halsted St.

Randasi 7 
bloko nuo 

žemės, 10 kambarių, 2 augščio mū
rinis namas, sodnas. Tinkamas dėl 
Road House ar kitokio biznio. Par
siduoda labai pigiai. Savininkas mai
nys ant kitokio namo. Perkant rei
kia įmokėti labai mažai.

C. P. SUROMSKIS & CO.,
8852 So. Halsted Street 

Boulevard 9641

Town of 
. Pažinties 

pusmetinis

Draugystes

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
Spauzdinam įvairius spaudos dar

bus: laikraščius, knygas,' konstituci- RAKANDAI
, --------------- ——J . a .v v • v ~ v —

Lietuvių Amerikoje prieš Jąs» programas, plakatus, tikietus ir
.................  susirinkimas įvyks ne- vlsokias blankas. Spaudos darbus 
dėlioj, birželio 20 d., 1 vai. po pie- Padarome greit ir gražiai. Reikale 
tų, P. Kisiliaus svet., 4625 South J spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
Paulina St. Gerbiami draugai visi * "
turite pribūti į šį susirinkimą.

Jus. Yuciuh, rašt.
Didelis ri gražus socialistą pre- 

sos piknikas bus sekmadieny, bir
želio 29 d., Riverview parke. Kal
bės Wisconsino legislaturos narys 
\Villiain Coleinan, Naujienų Redak- 
toirus P. Grigaitis, Dr. A. Montvi- 
das, “Illinois Miner” Redaktorius 
Oscar Ameringer, Bubsiuvių unijos 
organizatorius l/eo Krzyski ir k. 
Bus turtingas muzikalinis progra
mas, šokiai ir žaismės. Tikietus pir
kite iš kalno — tik 30c. Jų galima 
gauti Naujienose ir pas LSS ir Pir
myn Mišr.

į musų spaustuvę.
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 

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

Te). Yards 0751

PIRKIT PLUMB1NGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plombine Sapply Co„ 
1637 We»t Division 

netoli Marshfield 
-—š »  .  —

Choro narius.
Komitetas.

Brolijos valdyba ir jų 
renkasi penktadieny,' 

Rypke- 
Irving

Vaidylų 
vietininkai 
birž. 18, saulei nusileidus, 
vičiaus Auditorijoj, 1517 N. 
Avė.

ei. Pullman 1413
JOHN TENINGA 

Namų Statytojas ir Generalis 
Kontraktorius

32 West lllth Place .
Chicago, III.

ir Po- 
ant 87

Draugystės švento Petro 
vilo išvažiavimas į miškus 
ir Western avė. gaivių birželio 20 
dieną šių metų, yra atidėtas iki 
liepos 18. —Komitetas.

APSIVEDIMAI
IEŠKAU apsivedimui merginos ar( 

našlės, be vaikų, sušnekančios ang
liškai, kuri nevartoja svaiginančių 
gėrimų; amžiaus nuo 25 iki 35 me
tų. Aš esu nevedęs^ 35 metų 
žiaus, užlaikau rooming house. 
džiu prisiųsti ir paveikslą, ant 
kalavimo bus sugrąžintas.

JOE MTYKES, 
1116 Washington Blvd. 

CHICAGO, ILL.

Te). Lafayette 8705—8706

ROBIN x BROS. 
namų statytojai 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

am- 
Mel- 
rei.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
čemių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kerolų. Musų 

specialumas Geras patar- 
navimas, žemos kainos.

Sostheim., ]912 So State St.

REIK A).INGA apsivedimui mote
ris, mergina ar našlė, kad ir su 
vaikais; geistina, kad turėtų kelis| 
šimtus pinigais prisidėti. Yra ūkė 
130 akrų žemės, su gyvuliais ir ma
šinomis. Esu vienas, turiu 33 me-

ĮIEŠKO DARBO
h» *KAIJ darbo už barbęrį , antI oiln r darbo . už barberį , ant

h,s. usio 5 ir pųM p«os. Meldžiu Į .nJturRV^kilS ttr 
lolftlr.i ♦ i L- niMilelrithinViln h ni..b.... l0KS aHrkreiptis laišku, tik pasiskubinkite.

738 W. 31 St. 
CHICAGO, ILL.

hkt.i • leiKUiingas u "įkas meldžiu atsišaukti.
3210 S. Halsted St.

' „ Box 793
CHICAGO, ILL. »

PARSIDUODA 4 kambarių visai 
nauji rakandai ir player pianai. Kas 
nori, gali gauti kambarius parenda- 
voti.

Atsišaukit greit
2450 W. 45th PI.

. 2nd fl.

PARSIDUODA 4 kambarių ra
kandai, gerame stovyje. Turiu par
duoti greit. Todėl leisiu pigiai. 2083 
Canalport Avė. 1 fl. rear.

PARDAVIMUI 36 akrai geros že
mės, didelė nauia stuba, barnė, pa
dargams pastogė, geras vanduo, elek
tra, randasi 3 mylios nuo Kenosha, 
kaina $12,500, cash $6,500. Rašykit 

CHRIS LARSEN 
Route 2 Box 134 

Kenosha, Wis.
——--------------“V---------------------

PARDAVIMUI namas su bizniu. 
Atsišaukit: 3232 So. Ix>we.Ave.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir delika- 

tessen krautuvė prie Western Avė., 
netoli teatro. 6419 So. Western Avė. 
Tei. Republic 8209.

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

PARDAVIMUI 2i/2 AKRŲ 
PRIE VALSTIJINIO KELIO 
KAINA $875 — $150 CASH 
KITUS PO $9 Į MĖNESĮ 
TAI YRA TIKRAS PIRKINYS 
RAŠYKIT DEL SMULKMENŲ 

M. F. KRASKE 
160 N. LA SALLE ST. 

ROOM 837 
PHONE STATE 3783

PARSIDUODA Ice Cream Parlor 
arba mainysiu ant automobiliaus.

, 3528*rSo. Halsted Street

PARSIDUODA kampinis, ice cream, 
groserio, kendžių ir visokių smulk
menų štoras. Randasi 1 kambariai 
pagyvenimui. Pardavimo priežastis 
syarbi.

Kreipkitės: .
3259 S. Union Avė.

PARSIDUODA ice creain parlo- 
ris. Pelningas biznis. 3225 South 
Halsted St.

GERAS biznis, geroj apielinkėj. 
Parsiduoda grosemė ir smulkių daik
tų krautuvė. Pardavimo priežastis — 
važiuoju Lietuvon.

8432 So. Morgan St.

RESTAURANTAS parsiduoda Už 
prieinamą kainą — $2,100. Vieta lie
tuvių ir švedų apgyventa — prie 
10822 S. Michigan Avc. Reikalaujant 
paaiškinimų šaukite Pullman 6995.

GROSERNft pardavimui, laikoma 
ice cream ir visokių smulkmenų, 5 
rūmai gyvenimui, gera biznio vie
ta, kampinė; pigiai nupirksit. Va
žiuoju į Lietuvą.

Kreipkitės:
3329 So, Morgan St.

>

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

2 AKRAI Už $1200

NETOLI mokyklos, bažnyčios, 
geležinkelio stoties ir valstijinio ke
lio, 30 minučių važiavimo iki Chl- 
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 
šaukit.

W. H. DARR
225 S. Honlan Avė.
Phone Van Buren 7841

$.390
DEL bulvaro namo didumo 

lotas 33x160 pėdų, Calumc 
distrikte, netoli bažnyčios; mo 
kykla skersai gatves. Yra vis 
geri patogumai; gatvekariai, 
busai ir traukiniai. Title garan
tuota per Chicago Title & Trust 
Co. ,

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted St.

Box 773

204 AKRU farma, 130 akrų dir
bamos, 30 akrų ganyklos, 44 akrai 
girios, 11 kambarių narnas, gera 
barnė, didelis vištininkas 4 arkliai, 
11 melžiamų karvių, 2 registruoti 
buliai, visi padargai. Rašykit

PAUL LYNCH, 
Carney, Mich.

atsi- KANKAKEE UPĖ

PARDAVIMUI kampinis biz
nio lotas, 30X125. Xlera proga 
dėl kilimo kainų.

> Kreipkitės:
. Naujienos, Box 785

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

NAUJAS 4 ir .3 kambarių 
namas ‘ant aukšto cementinio 
beismento. Visi vėliausios ma
dos įtaisymai, gera transporta
cija, netoli nuo public school, 
labai pigiai, pinigų mažai te
reikia. j

Atsišaukit į
J. C. Encherio ofisą 
4401 S. Mozart St.
Tel. Lafayette 8662

MORGICIAI - BONAI
BARGENAS. Pardavimui naujas 

4 flatų, N. W. Kampas 65 St. ir 
Mozert, ką tik užbaigtas, garu šil
domas, moderniškas, yra 2 karų 
(aražas, $26,000. Savininkas, Tel. 
>awford 4451.

REIKIA 1 ar 2 morgičių, stako 
ir bonų. Greitas veikimas. Naujie
nos, Box 784.

LENGVA padaryti didelį pelną, 
jeigu jus ivestuosite savo pinigus 
protingai. Muscel Schoals yra ge
riausia, saugiausia investinentas šian
dien. Jungtinių Valstijų valdžia da
bar nesenai išleido du milionu dole
rių dėl įstaisymo Muscel Schoals. 
Pirkit ten kur yra ateitis. Lotai $500 
iki $5,000, Ū įmokėti, kitus išmo
kėjimais. Del informacijų kreipkitės 
Naujienos, Box 791.

MORTGECIAI-PASKOLOS
Bungalow už $4750

A& TURIU naują modernišką 4 
kambarių bungalovv, kurią par
duosiu labai pigiomis kainomis. 
Atsilankykit ankšti nedėlioj, jei jus 
norite gaiiti tikro ir gero bargeno 
Aš paimsiu lotus kaipo dalį įmo
kėjimo ir biskį pinigų už pirma 
įmokėjimą. Būtinai \ painatykit šį 
namą. '

. SAVININKAS,
7206 S. Rockwell St.

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

4856 So. Honore St.
i 2 fl front

Pardavimui naujas mūri
nis bungalow, randasi neto- 
i Marųuette Parko, įmokė

ti tik $600. K^uskit pas sa
vininkų.

6959 So. Halsted St.

PARDAVIMUI naujas vieno augš- 
o bizniavus muro namas; Storas 
r 5 kambariai; karšto vandenio 

ŲJima; reikalingi pinigai kitam 
ikslui, todėl parduosiu pigiai ir 
engvom išlygom; priimsiu lotą 
nainais kaipo dalį įmokėjimo. Ma- 
ykit savininką ant vietos, 3647 

Archer Avė., prie Oakley Avė.

. STOP! STOP!
.Sustok greičiau, čia tavęs senai

Puikus namams lotai
APRUBEŽIUOTAS skaičius apru-’kytmiun. ^IV*V*UU| AihUl)E41LUi Aū NKU1C1UN Upi U-

laimė ieško, bet tik dabar tave su- bežiotų lotų, 30V125, “Highlands”, 
rado, neleisk jos toliau keliauti,) 87oo S. Central Avė., tiktai 30 mi
nės veikiai nesųgryš. 100 akrų ūkė, nuo vidurmiesčio.
** —. — 1 K. —— Ji ■— _ * 1 • ■ « M. ■ • • 1» M • 1 a • • va. w va. W * W ava w V

stovi 128 N. Wh“Št‘.
geri budinkai, lygus laukai, galvi
jai, padargai, viskas kaip stovi 
$4800. 119 akrų, geri budinkai, ge
ra žemė, apsėta, galvijai, padargai,1 
arti miesto, ant gero kelio, n^iškas,

PIONEER REALTY 
Franklin 4070

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6788

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą i 24 valandas.

H. EPŠTEIN
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. La Sali e St. Franklin 1808

MOKYKLOS
IŠSIMAINO 2-jų flatų muro 

namas, po 4 kambarius. Parduo
siu už $8,500 arba mainysiu ant 
bučernės, lotų arba 
lios farmos.

Kreipkitės pas
F. G. LUCAS 

4108 Archer
Phone Lafayette 5107

ant nedide-

& CO. 
Avė.

BARGENAS
Pardavimui 6 kambarių cottage, 

netoli 31 St. elektra, uždaryti por- 
' člai, geras skiepas, kaina 
i $2800, Išmokėjimais.
1 \ FINEY,

559 W. 31 St,

TIKTAI už $290 nupirksite mano 
upė 'teka pri'ė' puikių "’ėžėry; W«nl<> >»'«• ’ Mok*’ trąn’Por-
kaina »5800, 80 akrų, gera žemo ir '‘“‘.y?8- Netoli mokyklų ir balnyčių, 
budinkui. 25 akrai rugių, 19 akrų ‘url« Parduoti, Nau-
dobilų, 20 ąkrų girios, kaina $2900, i*enQs» Box 788.
30 akrų geros žemės ir geri bu-i ' “' ’ —”
dlnkai, 2 arkliai, 3 karvės, 2 kiau-l PĄRDAVJMUI 2 namai. Naujas

j, su 2 lotais.
. NAS 4 kambarių, su 2 loįgis,

vidutiniai budinkai, arti netoli švento Kazimiero kapinių, 4

lės, javai, padargai, arti miesto ant bungalow, 6 kambarių 
bulvaro, kaina $2700. 80 akrų že- SENAS 4 kambarių, 
mės ir ' ....................... .
miesto, įvalcs girios, puikus sod- blokai iki gatvekarių. 
nas, kaina $1800. Visos minėtos1 
ūkės parsiduoda ant išmokėjimo, la
bai lengvomis išlygomis.

P. D. ANDREKUS, i 

Rcal Estpte, 
PENTWATER, MICH.

11328 So. Troy St. 
Mt. Grcenwood, II).

TURIU parduoti iš priežasties li
gossavo biznio lotą. Gera transpor- 
taciją, labai gera proga dėl kainų 
kilimo. Naujienos, Box 789.

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

College
2407 W. Madison Chicago, UI.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

PARDUGSIU arba mainysiu na- ---------- 1 ----- ■■
tiktai' mą su grosernė ir bučerne į 2 augš-' PARDUODU savo rezidencijos Jo

tų murini namą arba bangalow. tą, 25X125. Netoli karų linijos ir 
Savininkas, 372(> Ridgcland Avė., bažnyčios. Greitai auganti apiclin- 

Berwyn, III, kė. $200. Naujienos. Box 787kfi, $200. Naujienos, Box 787.

Mes
At-

VYRAI išmokit barberystės. 
mokinant dienomis ir vakarais 
sišaukit
TIONAL BARBĖK COLLEGE, 651-
672 W. Madison Street,

arba rašykit


