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Sandaros Seimas

i

SLA. SEIMAS

bes Porto ftikai

Valdžia norinti badu priversti 
darbininkus pasiduoti, bet to 
ji nesulauksianti.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros 17-tas Seimas laiky
tas birželio , 16, 17 ir 18 d. 
Brooklyne, N.; Y.,^“Vienybės“ 
svetainėje.

Anglija ir Amerika rūpinas, 
kad Lietuva nepadarytų 
draugingumo pakto su sovie
tais.

I sekretoriaus ir 
'administratoriaus urėdai butų 

vadas pareiškė, sujungti į vieną urėdą.

Referendumas ex-kaizerio tur 
tams konfiskuot nepavyko

Anglija ir Amerika nenor 
Lietuvos su Rusija 

susitarimo ,
Francijai nesiseka sudaryti 

kabinetas
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Apskaičiuojama^ kad rele- 
rendumo komitetas agitacijai 

1 už valdovų turtų konfiskavimą 
išleidęs apie 500 tūkstančių do- 
’erių, tuo tarpu kai nacionalis
tai tiems turtams nuo konfis- 
kpvimo apginti išleidę 5 milio- 
nus dolerių.

M nisterių kabinetas yra pa- 
siu’ęs re’rhstagui kompromiso 
sumanymu buvusių valdovų 
ie1 kiniams išlyginti. Socialde
mokratai, kurie vedė stipria 
kampaniją už konfiskavimą, pa
reiškė. kad jie parems valdžios 
sumanymą, jeigu juo bus grą
žinta dinastijoms nedaugiau, 
kaip 15 nuoš. jų besisavinamo 

• turto.

ILnof gsrj Lietuvos su 
Rusija santykių

RYGA, Latvija, birž. 21.
Šiandie laukiama atvykstant į 

NEW YORKAS, birž. 21. — Šiandie prasidėjo skait- Rygą Suomijos prezidento Eau- 
meningiausiSj koks kada buvo, Susivienijimo Lietuvių n Relandero, kurs tuo atsi’an- 
Amerikoje seimas. Dalyvauja arti 200 delegatų. kymu atmoka nesenai padarytą

Pildomoji Taryba pnsiruosus gerai ir geriausiame zitą E]sinkiams tatviai ruo4ja 
uPe* . jam iškilmingą priemijną.

Suvažiavus beveik visa senoji Susivienijimo gvardi-, Kaip estai, taip ir latviai da- 
ja — Žemantauskas, Birštonas, Skritulskas, Tareila, Stri- bar mano, kad Suomija galuti

nai atsižadėjus savo išsiskyri
mo Pabaltijo, politikoj. Labai 

i gali būt, kad šiaurinės Pabalti
jo valstybės neužilgio pasirašys 
karo apsigynimo paktą, tokį, 
koks jau yra pasirašytas tarp 
Estijos- ir Latvijos.

Atsilankiusius suomių sve
čius sveikins 100,000 latvių, 
suvažiavusių Rygon iš provinci
jos dalyvauti šeštojoj Latvių 
I>ainos šventėj, su 6,000 dai
nuotojų choiu. J tą šventę atva- 
žiavo nemaža latvių ir iš Ame
rikos, kai kurie dagi iš pačioš 
Kalifornijos, v Daug svečių yrą 
iš Lietuvos,/

Amerikos ir Anglijo* diplo
matai yra labai patenkinti tuo 
suomių vizitu, nes jie tikis, 
kad toksai vienybės pasireiški
mas tarp jos šiaurinių kaimy
nų pamasins Lietuvą nedaryti 

priežasčių. Vieną, birgerių bai- sutarties su sovietų Rusija, 
mė, kad eidami bakuoti tokiu Mat jau kuris laikas tarp Mas- 
klaušimu, kaip turtų konfiska- kvos, ir Kauno buvo vedamos 
vimas, jie prarasiu savo šlovę; pertraktįacijos, o todėl kiekvie
nu t ra, buvo blogas oras; trečia, 
katalikų kunigijos įtaka. Kuni
gai draudė žmones, kad jie nei
tų prieš buvusius “ciesorius”. 
Kaikur betgi, kaip antai Aukš
tojoj Silezijoj ir k., katalikai 
darbininkai nepaklausė savo dū
šių ganytojų ir balsavo už kon
fiskavimą.

Tie arti 15 milionų balsų, pa
duotų ,iž buvusių valdovų tur- želio 21. — čechaslovakijos par- 
tų konliskavimą, didelėj dau- lamente įvyko vėl triukšmingu 
gumoj buvo proletarų balsai, o scenų ir pagaliau muštynių, vai
tai parodo milžinišką Vokieti- džiai praforsavus įstatyto su
jos darbininkų judėjimo augi- manymą dėl mokėjimo kuni- 
mą. Miestai beveik visur baisa- gams algų iš valstybės iždo, 
vo prieš buvusius valdovus, tuo Tvarkai atsteigti pirmii.i .kas 
tarpu kaimo balsų buvo ne- leido pašaukti policiją, bet inir- 
daug, ypač dėl to, kad kaimas tę atstovai atakavo ją ir išvijo 
buvo junkerių dvarininkų te- laukan. Posėdis buvo nutrauk- 
rorizuojamas. Taip, pavyzdžiui, tas didžiausiame sumišime, 
iš kai kurių Brandenburgo’ kai
mų negauta nė vieno balso. Kai 
kuriose vietose patys dvarinin- MIRĖ 
kai stovėjo ties balsavimo vie
tomis. Daug valstybės tarnau
tojų nebalsavo, bijodami netek- ROMA, Italija, bi?ž. 20. — 
ti vietos. Iš tikro betgi žinoma, Vakar savo villoj mirė buvus 
l$ad žmonių ūpas prieš buvusius Graikų karalienė Olga, nužudy- 
valdovus yra daug didesnis, ne įo 1913 metais karaliaus Jur-

maitis, Mikolainis ir kiti.
Centro sekretorius Jurgeliutė pilna gyvumo ir dirba 

išsijuosus. Ji turėjo nemaža sunkaus darbo priruošti vis
ką, kas reikia, seimui.

Raudonieji — komunistai — atstovaujami pilniau
siai, nors vis tik jie yra mažumoj, nežiūrint, kad kai ku
rios “jų” kuopos atsiuntė net po septynioliką delegatų!

“Draugas” Žalpys iš Chicagos yra delegatu iš Wilkes 
Barrės. Sako, kad jis buvęs tyčia pasiųstas ten agituoti 
kuopas.

Kai kurių komunistų delegatų nepriimta. Šiandie 
trys jų buvo diskvalifikuoti.

Klausimas dėl Chicagos 36-tos kuopos delegatų bus 
išspręstas rytoj [šiandie].

Tikimės turėti smagių valandų, kaip paprastai kad 
esti per tokias dideles konvencijas.

Šiandie vakarą ruošiamas delegatams didelis poky
lis. — K. Jurgelionis

Į Pacific and Atlantic Photo]
Charles Bronner, kuris laike karo neteko regėjimo ir abiejų 

rankų, bet nežiūrint į tai, Maryland universitete baigė''teisių 
skyrių. - • ...

.... ;........................... ■ ■ ------------- .1 y„r!r

Francijai nosiseka suda- Soviety Rusija žengia at 
G'l nauja valdžia

Herriot, mėginęs suorganizuot1 
.kabinetą, atsisakė; bandys 
vėl senasis Briandas

gal į kapitalizmo
Arti 50 nuoš. visos smulkme- 

ninės prekybos Rusijoj dabar 
yra privatinėse rankose

NEW YORiKAS, birž. 21.

pitalistiniais pagrindais.
Sovietų vyriausybė, sake 

asociacijos pirmininkas James 
G. McDonald, dažnai buvo pri
versta atsisakyti nuo savo ko
munistinių teorijų, kai pasiro-

Britų angliakasiy vadas 
smerkia valdžią

Sesija V.
Neatvykus prezidentui laiku, 

padėjėja p. P» Petraitienė atida
rė sesiją 9:30 ryto.

iLONDONAS, birž. 21. — 
“Jeigu dabar musų Anglija yra 
krikščioniška valstybė, tai no- 
rėčiau žinoti, kur yra piktesnė 
valdžia nekrikščioniška!” pa
reiškė savo kalboj Britų ka-.
sykiu darbininkų, unijos vice-| Vardošaukis ir praeitų dviejų 
prezidentas Herbertas Smith. mesijų protokolo išklausymas. 
Jis aštriai kritikavo valdžią'dėl j Nutarimai iš kuopų įnešimų: 
jos bandymo badu priversti autarta, kad 
angliakasius nusilenkti.

Angliakasių
kad kasyklų darbininkai nieka-j Įnešimas, kad butų mokamos 
dos nesutiks su valdžios pla-jalgos kontrolės komisijai, po 
nais dauginti darbo-valandų diskusijų nutarta, kad kontro- 
skaičių, niekados jų nepriims, l^8 komisijai nebūtų daugiau 
nors ir kažin kas atsitiktų. (išleidžiama kaip šešiasdešimt 

Tuo tarpu streikuojančių ang- dolerių per metus.
liakaeių padėtis 
sunki, j.v ... .... - ----- ,
Nežiūrint betgi vargo, jie laiko-’.vo centro namo, 
si tvirtai ir ne vienas nuošim-Įsteigiamas tam 
tis ju negrįžo dirbti

yra be galo] Apkalbama paduotasai pro- 
jie kenčia didelį vargą. Įjektas įkūrimo Sandarai nuosa- 

Namas. bus 
tikras akcijas 

pardavinėjant nariams.v Tani 
tikslui nutarta inkorporfloti 
Sandaros Namo korporacija.

Namo komisijon išrinkti 
Jlvas, > Ambraziejus ir Jankus.* 
1- 1*

Skaitymas telegramų, laišKų 
su linkėjimais ir aukokis. Au
kų prisiųsta šioje sesi j o $125.

Padaroma sesijos pertrauka 
vienai valandai. V

lotinų Amerikos kongresas kvo
čia Jungtinių Valstijų taria
mąją “brolybę”

BALBOA, Panarni?, birž. 21.
Lolmų Amerikos Bolivaro 

kongrese Ifonduraso delegatas, 
Alfonso Castillo, pasiūlė rezo
liuciją, __ ____„____ „
suteiktu nepriklausomvkę Por- ‘raP01 tas ir apyskaitos, 
to Rikai, .lis pareiškė,’kad Lo-| Rezoliucijų komisija pridavė 
tinų Amerikos valstybės trokš-,plaėirj rezoliuciją Politinio Iždo 
ta .matyti Porto Niką kaifro.statutą papildymui. Po diskusi- 

valstybę. Į-iU rezoliucija buvo priimta, 
urios vi- Metiniam veikimui priimta 

sados giriasi savo brolybe Loti- sekami punktai: x

Sesija VI.
Sesija atidaryta 2:00 vai.

pietų. Perskaitytas^ ir priirn-
, kad Jungtinės Valstijos tas Politinio Iždo sekretoriaus

laisvą savarankią
Jungtinės Valstijos, kurios

nų Amęrikai, sakė Castillo, te
gul dabar parodų darbu, kad 
iš tikro jos tokios esą.

Referendum dėl ex-kaize 
rio turtų nepavyko

Už valdovų turtų konfiskavimą 
paduota arti 15 milionų bal
sų, reikėjo 20 milionų.

ną dieną laukiamą žinios apie 
Lietuvos su Rusija draugingu
mo sutarties padarymą.

Vėl muštynės Cechoslova 
kijos parlamente

BERL1NAS, birž. 21. — Va
kar Voiketijoj įvyko visuotinas 
žmonių balsavimas (referendu
mas) klausimu, ar milžiniški 
buvusio kaizerio, jo šeimynos 
narių ir kitų buvusių Vokietijos 
valdovų turtai ir nuosavybės 
turi būt valstybes konfiskuoti, 
ar ne.

Referendumas nepavyko. Tie
sa, už konfiskavimą paduota 
milžiniškas ‘'kaičius, viso 14,• 
889,703 balsų, bet reikėjo gau
ti arti 20,000,000 balsų, tuo tar
pu kaip konfiskavimui priešin
gų balsų paduota tik 542,311.

00 nuošimčių visų balsuoto-’ 
jų nedalyvavo balsavime, ' tuo 
tarpu kai 35 nuoš. pasisakė už 
konfiskavimą. Daugiau kaip 
500,000 balsų buvo pripažinti 
negeri.

Bavarija ir kitos nacionalis
tų kaizerininkų tvirtovės visai 
nėjo balsuoti.

Kad daugybė vokiečių nėjoj kad galima butų manyti iš bal- gio I našlė. Ji buvo 75 metų 
balsuoti, tam buvo kai kurių’ saVimo. x amžiaus. \

. ’ : .. 'Vi;"

^KAHA, Čechoslovakija, bir-

BUVUS GRAIKŲ KA
RALIENE OLGA

PARYŽIUS, birž. 21. — Ed
uardas Herriot, radikalų vadas,1 Foreigu Policy asociacijos pra- 
kUrs, Briandui rezignavus, bu- nešimas sako, kad sovietų Ru- 
vo sutikęs bandyti sudaryt nau- sija dabar daranti pastangų at- 
ją ministerių kabinetą, nesuge-1 steigti ir išrutliloti savo'pra- 
bėjo to padaryti, ir jo vieton1 monę, žemąs ūkį ir prekybą ka- 
vėl pakviestas buvęs premjeras 
Rriandas. Pastarasis pasikvie
tė talkon anuomet buvusį prem
jerą Poincare, kuriam pasiūly
ta finansų ministerio portfelis.

Herriotui nepavyko sudaryt
kabinetas dėl to, kad užuot lai- dydavo, kad' jos visai priešta- 
kęsis kairiųjų partijų jis savo rauja ekonominėms realybėms, 
kombinacijoj buvo nuėjęs pęr ir daryti didelių nusileidimų 
toli į dešinę ir centrą. kapitalizmui,

'  _____■. ' i McDonald sako, kad Rusijos
užsienio prekybos augimas, ir 
tarpimas priklausąs nuo jos 
ekonominio pasitaisymo, o tas 
ekonominis jos atsikūrimas pri
klausąs vėl nuo to, kiek daug ji 
sugebės gauti ilgatermininių 
kreditų. Bet kapitalizmas, 
prieš duodamas tokių kreditų, 
reikalauja dar daugiau koncesi-

V7 ei kilpas Lietuvoje:
a) Palaikyti kontaktą su kito- 

|inis Lietuvoje veikiančiomis
MEKSIKOS MIESl'AS, birž.iJ’aiUi°mis organizacijomis, 

kurios y/a artimiausios musų 
organizacijos principams.

b) Pradėti vajų atskyrimui 
’’bažnyčios nuo valstybės ir mo

kyklos nuo bažnyčios.
(Bus daugiau)

t »
21.' — Čia atvyko New Yorko 
oiniguočius ir aliejaus magna
tas Henry L. Doherty. Girdėt, 
kad jis atvykęs kalbėkis įsu pre
zidentu Callesu dėl koncesijų 
aliejui Meksikoje i

300 Portugalijos kareivių 
uždaryta kalėjime

KODĖL PER NAUJIENAS 
YRA GERIAU SlįJSTI PINIGAI

LISABONA^, birž. 21. —San 
Juliano tvirtovėj tapo įkalinta 
300 artilerijos kareivių už tai, 
kad buvo atsisakę klausyti ša-zjų. Tatai tendencija daryti biz-
vo oficierų. nį kapitalistiniais pamatais Ru-

Generolas Gamės da Costa, sijoj kas diena vis labiau stip- 
kuris andais pasigrobė Portuga- rgjanti.

Nežiūrint Visų sovietijos da
rytų 1925 metais pastangų nu
laužyti privatiniam kapitaliz
mui nugarkaulį su pagalba val
stybės kompeticijos, sąko Mc
Donald, šiandie privatinis biz
nis Rusijoj vėl naudojas ^lygi
nama laisve. Arti 50 nuoš. vi
sos smulkmeninės prekybos »Ru- 

Chicagai ir apielinkei tedera- sijoj šiandie esą privatinių ver- 
linis oro biuras šiai dienai pra- alininkų rankoje. Tik Rusijos 
našauja: • užsienio prekyba tebesanti dar

Aplamai gražu ir vėsu; stip- sovietų valdžios monopolis.
rokas žiemių vakarų ir Vakarų t ---------- ------
vėjas.

Vakar temperatūra 
kai siekė 69° F.

Šiandie saulė teka 
džiasi 8:28 valandą.

Ii jos; valdžią į savo rankas, da- ( 
bar įsitvirtino respublikos pre
zidento rūmuose.

gORS

• j MELBURNAS, Australija, 
vidutiniš- birt. 21. Statistiko Charles 

Wickens pranešimu Australija 
5:14, lei- dabar turinti 

, Ventoj ų.
6 milionm gy-

T

t..;
?; h. »ik. & • 2 ■.

1

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

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

3. Naujienos garantuoja priimtus pi
nigus visu savo turtu, kuris siekia virš 
$110,000.00; >

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

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

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEK A, 1616 W. 47th St 
TUBUČIO APTIEK A, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 1201h St.

NAUJIENOS ■
1739 So. Halsted St Chicago, III

*



Danora, Pa

Visiems

SLA. 3-čio Apskričio suvažiavi
mas. — Bolševikiškas pavojus 
prašalintas ant visados.

V
NAUJIENOS, CEIcagO, JJI, Antradienis, Birž. 22, 1926

OUJOU
Piknikas
Birželio 21 d

1926
Naujame

G. Chernausko Darže
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.

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

Žaismes Mažiems
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

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:zdarbininkus, mekanikus, 
profesionalus, biznierius, kunigus, bolševi
kus, menševikus, katalikus, klerikalus, 
ayangelikus ir šiaip visokių įsitikinimų ir 
jpažvalgų žmones, ir visiems prižadame ir 
garantuojame apsaugą, tvarką ir paprastą 
asmens nepaliečiamybęi Čia mes veiksime, 
gyvensime ir džiaugsimės kaipo visi geri 
piliečiai vienos valstybės, po bęjaflra protek
cija Naujienų ir Chernausko.

VISI PRIBUKIT

NAUJIENŲ KVIESLYS

KORESPONDENCIJOS
< l ■■■ llll

“auga” 3-čiam Apskrityje. Pe

reitais melais spalio mėnesyje 
du raudonieji biznieriai apskri
čio suvažiavime turėjo apie 20 
delegatų, o jau šiame suvažia-. 
vime jų spėkos “užaugo” nuo 20 
iki 15 ir jei taip “sėkmingai 
augs”, tai trumpoje ateityje jie 
tikrai “valdys” 3-čią Apskritį.,

— Vienas iš Delegatų.

Gegužės 30 d. Lietuvių Ukėsų 
Kliubo svetainėj buvo SLA. 3-čio 
Apskričio suvažiavimas. Suva
žiavime dalyvavo 15 kuopų su 51 
delegatu ir Apskričio valdybos T 
nariai dalyvavo su sprendžiamu 
balsu, tad viso buvo su spren
džiamais balsais dalyvavo 58 de
legatai. Mat prie šio suvažiavi
mo bolševikai mobilizavo visas 
savas spėkas, kad galėjus atsi
imti prarastas pozicijas perei
tam Apskričio suvažiavime. Bol
ševikų priešai, matyt, irgi ne
snaudė, taip, kad šiame suvažia- 
me bolševikai pasirodė didelėj 
mažumoj — 15 prieš 35 balsus. 
Ir netik negalėjo jau nė mąstyti 
apie prarastų pozicijų atgavimą, 
ale prarado ir tas pozicijas, ku
rias da jie turėjo ikišiol. Ir jei 
tik tiek seksis tiems “raudo
niesiems biznieriams” ir SLA. 
Seime, kaip kad jiems sekasi 
3-čiam Apskrityje, tai ištikrųjų 
jie turės likviduoti/savo “raudo
nąjį biznį” SLA.

Dienos tvarkos vedėjais buvo 
išrinktas pirmininkas J. A. Ku
kas ir raštininkė panelė A. Ake
laity!^ Svarbiausieji tarimai 
sekantys:

Nutarta, kad tos bolševikiš
kos kuopos, kurios po pereito 
suvažiavimo rašė šmeižiančias 
rezoliucijas į “Laisvę” ir nepa
matuotai kaltino 40 kp. ir 90 kp., 
turi tuos kaitinimus atšaukti lai
ke 60 dienų nuo šio suvažiavimo, 
o to nepadarius, lieka iš apskri
čio pašalintos. Šis nutarimas 
priimtas 35' balsais prieš 15, kas 
reiškia daugiau kaip dviem treč
daliais.

Nut/rta, kad apskričio vice
prezidentas, kuriuo yra J. Gata- 
veckas, neturi tiesos rašyti į bol
ševikiškus laikraščius smeižiant 
sau nepatinkamas ypatus, .po 
tais šmeižtais pasirašant kaipo 
3-čio Apskričio vice-prezidentas 
ir kad apskritis netur nieko ben
dro su tais šmeižtais, kuriuos 
Gataveckas yra rašęs “Laisvėj”, 
kaipo 3-čio apskričio vice-prezi- 
dentąs, prieš “Tėvynės” Redak 
torių S. E. Vitaitį.

Išrinkta komisija iš S. Baka- 
no, J. Virbicko ir F. Pikšrio pa
gaminti Apskričiui tinkamas tai
sykles. Nutarta, kad suvažiavi
mams vietas skirs kožnas suva
žiavimas ir ten bus laikomi su
važiavimai, kuri vieta daugiau 
balsų gaus.

Nutarta pasiųsti SLA. Seimui 
pasveikinimą su $20, skiriant 
$15 į Našlių ir Našlaičių Fondą 
ir $5 į Jaunuolių Švietimo Fon
dą.

Tai ir visi svarbesnieji tari
mai. Žinoma, -buvo ginčų jvales 
ir kolionių iš raudonųjų biznie
rių pusės veikliausių SLA. na
rių adresu. .

Ant pabaigos reikia pastebėti 
kaip raudonųjų biznierių spėka

Valparaiso, Ind.
Moksleiviams besiskirstant.

Pas lietuvius moksleivius yra 
nuo seniai paprotis, baigiant pa
vasarinį bertainį surengti drau
giška piknikų, dies po šio bertai- 
nio visuomet dalis moksleivių 
apelidžiu mokyklų. Vieni išva
žiuoja užbaigę kokių nors moks
lo šakų, kiti apelidžia mokyklų 
laikinai, arba ir ant visados dėl 
stokos finansų. % .

šiemet taipgi Liet. Moksleivių 
Literatūros Draugija, 30 d. ge
gužės, laikė pipnikų. Šis pikni
kas nebuvo toks skaitlingas sve
čiais, kaip kad būdavo kitąis me
tais. Veikiausia, tai bus ta prie
žastis, kad minėtų dienų ir kitur 
buvo įvairių parengimų. Drg. 
Pranckunas, kuris yra buvęs 
Valparaiso mokykloj ir kuris da
bar gyvena Chicagoje, negalėda
mas pribūti ant moksleivių 
draugijos parengimo, prisiuntė 
draugijai gerų linkėjimų laiškų 
su $5. Draugija taria nuoširdų 
ačiū drg. Pranckunui .už jo neuž
miršimų savo buvusių drųugų 
moksleivių. Taipgi reikia tarti 
ačiū ir drg. F. šeštokui, kuris ni

yra užbaigęs Valparaiso univer- 

site farmaceuto profeaijį ir 
kuriu neužmiršo mmvo draugų 
moksleiviu atsilankydamas ant 
jų pikniko net su keturiomis sa
vo draugėmis. Nors piknikas 
nebuvo skaitlingas, bet buvo 
linksmas ir draugiškas.

Birželio 5 d. vakare, prie eže
ro kranto, liet, moksleiviai turė
jo antrų išelistuvių bei atsisvei
kinimo savo draugams parengę 
vakarą. Naktis buvo neapsako
mai graži. Visur girdėjosi čirš
kanti balsai įvairių gyvūnėlių, 
kaip ežere, taip ir girioj, kuri 
laiko ežerų apsupus. Moksleiviai 
taipgi didelę ugnį sukurę, leido 
linksmai ir draugiškai laikų, 
kepdami dešrųkes ir valgydami

šaltokošę. Vėliaus prasidėjo 

tarp moksleivių atsisveikinimo 
prakalbos — visi išsireiškė savo 
mintis.

Užbaigę profesijas*. St. Kro- 
melis ir J. Kasiradskas — far- 
maceutikos ir P. Atkočiūnas — 

^mokytojaus, kalbėdami išsireiš
kė, kad7 jie niekad neužmirš 
mbkselivių sunkaus gyvenimo 
kelio ir darbininkų klasės, iš ku
rios patys yra paėję. (

Šių vasarą apleidžią mokyklą 
užbaigę profesijas St. Kromelis, 
J. Kaširauskas, P. Atkočiūnas ii 
keletas baigę vidurinę mokyklą.

Prie pabaigos taipgi tariu ir 
drg. M. Šimkui nuoširdų ačių, 
kuris užbaigęs vidurinę ipokyk- 
lą ir apleisdamas / laikinai mo-

■ ■ — 4 ■ . ....................................— , „

kyklžį, paaukavo moksleivių 

knygynui didelį W2b3ter’O žo
dyną,, vertes $10.

— Liet.’ Mok. Lit. Draugijos 
Sekretorius Zigmas Kielė.

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS
Arba kitais Šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms 
TEN IR ATGAL TIKIETAI 
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS
Del informacijų atsišaukite pas

100 N. LaSalIe St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

glllllllllllllllllllllllllllllllllllllll«
Įlipkite Laivan New Yorke-išlipkite Klaipėdoje JPARANKIAUSIAS 

KĖLIAS

JEIGU JUS NORITE VYKTI LIETUVON 
Ruoškitės ir prisidekite prie "ANTROS 

Milžiniškos vasaros ekskursijos

TIESIAI Į KLAIPĖDA
TT r

Laivu LITU ANI A” Liepos 17
Ekskursiją Rengia BALTIC AMERICA LINE ir Kurią Palydės 

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

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

312 Second Avė. S., Minneapolis, Minn120 N. La Salią St., Chicago

LIETUVON

Žemos nupigintos kainos trečios 
kle.sos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos • $181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti j Suv. Valsti
jas liuosai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BKLGENLAND, PENNLANI)-(ex- 
Pittsburgh), ZEELANI), AR ABIC 
siūty greitų kelionę į Cherbourg, 
Southampton, Antwerp., Daug laivų 
išplaukia kas savaitė.

Visi musų 8-ČJos klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturierds ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkite prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State Sū. Chicago. I!

Antra Naujienų Ekskursija
IETUVON

LIEPOS 1926

Palydovas
J. Jankūs
U. S. Lines Laivu Leviathan

Kelionę į abi puses iš New Yorko Klaipėdon ir atgal 
$186.00; į vieną pusę $107.00

l t

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

IhS AUJflOfiO $;■
1739 So. Halsted St Chicago III
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MUSŲ MOTERIMS
—— 1 ■ Veda Dora Vilkienė ,■

ŠAUDYTOS VAISIŲ 
SAI^ATOŠ

ų IR KAIP VIRTI BULVIŲ SRIUBA

JAUTIENA SU CASSEROLE

3 svarai roųnd steako
3 šaukštai smulkiai supiausty- 

tų morkvi|
šaukštai shuilkiai supjaus
tytų ropių
šaukštai 'supiaustytų svogū
nų \ Į 
šaukštai miltų 
riekės sūdytų lašinių 
šaukštas druskos

H šaukštukas pipirų
% puoduko vandens
Nušluostyk mėsą ir apil

tyk miltais. Sudėk į puodą ii
uždėk daržovės ir % puoduko 
vandens. Uždengk ir tegul ver
da po 20 minučių ant kiekvieno 
svaro.

Bus gana dėl 10 žmonių.

3

3

6
3
1

bulves (gana nemažas) 
šauktukai druskos 
riekutes svogūnų

1 ’/j kvortos virto karšto van
dens.

Truputį petruškų
Truputį selerų druskos
1 puoduko saldžios Smeto

nos.
11/2 puoduko vandens, 

sunkto 
virs.

2

nu-
nuo bulvių, kaip jos IŠ

>ars-

PRIKIMŠTAS KUMPIS

bulves, svogūnus ir 
1 l/L» valandos. Kuomet 

išvirs/ nusunk vandeni
druskų 
bulves 
ir sumaigyk. Vandens liks l 
puoduku. Jeigu bus mažiau, da- 
pilk, kad butų 1 Va , puoduko.

Bulvių turi būti 3 puodukai. 
Sumaišyk su vandeniu, smeto 
na, pridėk prieskonius ir pa
duok stalan su krekesais.

3 puodukus saldžios plaktos 
smetonąs

2^ puoduko supiaustytų vai
sių: vyšnių, pineapple, Gran
džių, pyčių.
1 puoduką mayonnaise
1 šaukštą cukraus
1 šaukštą želatino
2 šaukštu šalto vandens
Kapotų petruškų
Salotos lapų.
Ištarpyk želatiną šaltame van

denyje ir padėk puoduką karš
tini vandenin, kad ištirptų. 
J plak ištarpytą želatiną į may- 
onnaise. Išplak smetona, pri
dėk prie' smetonos cukrų, iš
tarpytą želatiną ir vaisius. 
Įpilk į koMą nors formą ar 
bliudą, kurį pirmiatisia vilgyk 
šaltu vandeniu. Tampriai ap
denk išsviestuotu skuduru. Su
dėk j ledus, laikyk 3 valandas.

NAUJIENOS, Chicago, III, 
nuo dulkių bei nešvarumų sau
goti.

Pirštinės turi būti visuomet 
švarios, nesuplyšusios ir su
sagstytos. Ištrukus nors vienai 
sagutei, tuojaus įsiūk kitą. Nė
ra nevalyvesnio žmogaus, kaip 
suplyšusiomis nešvariomis, be 
sagučių pirštinėmis.

Baltos laikines (odinės) jr 
švediškos odos pirštinaitės va
loma benziną. Daroma šitaip: 
gilią lėkštę pripila benzinos, o 
į ją merkia pirštines ir palieka 
pamirkti bent 5 minutes. Jeigu 
pirštinės labai nešvarios, tai 
benziną reika nupilti ir pilti 
švarios. Paskum paėmus tru
putį vatos ir laikant pirštines 
benzinoje, nutrinti nešvarumus, 
ypač nuo pirštų galiukų. Nuva
lius pirštines išimti ’ir storu 
rankšluosčiu nušluostyti.

Grūdus grūstuvą, tuojau įpil
ti į jį vandens, kad nepažaliuo
tų.

Rūbų dėjimus j skrynias

Dedant rublis į skrynią, visų 
pirma reikia saugoti, kad jie 
nesusiglamžytų. Reikia dėti išv
ilgai skrynios; jei reikia su
lankstyti, tad lenkimo vieloje 
pridėti minkštų, suglamžytų 
popierų. Tarp rūbų (dedant ru
blis vienus ant kitų) dedama 
taip pat minkštos popieros.

Skrybėlės neturi bet kur me
tytis; jos laikomos tam tikro
je skrynelėje. Drėgną skrybėlę 
reikia pirma išdžiovinti, pas
kum išvalyti, tinkamai išlygin
ti ir įdėjus i skrybėlę uždengti 
rūkomąja popiera.

Tel. Blvd. 3188 
M. Woilkievica- 

BAN1S

KUŽERKA
Pi sėkmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
tykai moterimi 

ir merginoms.
3113 South 
Halsted St.

RYŽIAI SU ŠVELNIU DAŽAU)

1 riekę kumpio Vi colio sto
rumo.

% šaukštuko druskos
,z4 šaukštuko muštardos
1 puoduką baltos duonos tru

pinių.
1 kiaušinį
Vų. šaukštuko druskos.
Sumaišyk duonos- trupinius, 

kiaušinį ir Vi šaukštuko drus
kos. Apdėk riekę kumpio'su. 
šiuo 
risk. įmaišyk druskos su mus-; 
tarda ir įtrink į kumpį. Padėk 
ant skaurados ir kepk pečiuje pirmiau su milku. Sūdyk į bliu- 
IVi valandos. Valgyk su vir- dą. Paduok šaltą su vaisių sun- 
tom bulvėm. ka. Gana dėl 8 žmonių.

mišiniu. Suvyniok ir su-

RUGŠTOS SMETONOS
PYRAGAS

vanillos
saldžios plaktos

milko.

1 puoduką virtų ryžių
1 šaukštuką želatino
3 šaukštus šalto vand«ms
% šaukštuko druskos'
3 šaukštus cukraus
1 šaukštuką 

puoduko 
Smetonos

U puoduko
Išvirk ryžius. Nusunk, įmerk 

želatiną šaltan vandenin ant 5 
minučių. Pridėk ryžius (ryžiai 
turi būti sausi), cukrų, druską 
vanilą. Plak 1 minutę, atšal
dyk. Kuomet atšals, sumaišyk 
su plakta smetona, sumaišyta

taip kiek- 
Galima 

margo šilko.

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

1 puoduką cukraus
1 # *4 puoduko sviesto

1 puoduką rugštos Smetonos
2 kiaušiniu
2 šaukštuku cinamonų 
Vi šaukštuko nutineg 
1 šaukštuką gvozdikų (trin

tų). X
1 šaukštuką baking powderio 
1/2 šaukštuko sodos
% puoduko mažų radzinkų.
2 puoduku miltų.

• Ištrink cukrų ir sviestą, su
dėk gerai išplaktus kiaušinius. 
Gerai išmaišyk ir persijok mil
tus, sodą ir visus sausus pri- 
dėčkus ir išlengvo pilk prie jų' 
rugštą pieną bei Smetoną, pas
kui abi dali kartu sumaišyk. „

Kepk atskirose 2—3 bletyse 
j ne ilgiau kaip 25 minutes; per- 
1 dėk su vaisių koše.

VAISIŲ PYRAGAS 
PRESIDENTUI

2 puoduku sviesto
2 puoduku cukraus
1 svarą tirpyto M^kolado 
12 kiaušinių
•U/į puoduko miltų 
1/2 šaukštuko nutmeg 
•/j šaukštuko allspice 
1 šaukštuką citrinų 
5 svarai razinkų
1 svarą cukruotų citrinos luo- 

bių.
Vi svaro nuvalytų, sumaltų 

migdolų.
svarą “citron” 
sv. cukruotų pineapple

bų.
1 svarą “peacons” riešutų
1 stiklą grapsų jelly
1 stiklą grape juice
1/2 puoduko kavos.
Ištrink cukrų su sviestu. Su

dėk gerai tarpytą šokoladą ir 
išplaktus kiaušinius. Sumaišyk 
ir persijok visus sausus pri
dėjus. Sukapok visus vaisius 
ir riešutus ir sumaišyk su sau
sais pridėČkais. Pridėk prie 
pirmojo mišinio pamainydama 
grape jelly, grape juice ir kavą. 
Kepk atskiroje bletyse 
duoną apie 2^ valandos.

VIRTI ŠPINAKAI

kaip

Va peko špinakų
' 4 šaukštus sviesto

Va šaukštuko druskos
14 šaukštuko pipirų.
Išrink ir nuplauk špinakus.

Sudėk puodan ' (neapvošk 
^dangčiu) ir virk išlengvo 10 

ininutų. Paskui apdenk ir virk 
dar 5 minutes. Nuimk nuo ug
nies, pridėk sviesto, pipirų ir 
paduok stalan.

Seimininkėms Patarimai

Lietuviai Advokatai

Daug metų patyręs dak-' 
taras sako

Po sunkios ligos influenzos, gripo, 
Pneumonijos arba kitos sil|>ninan- 

čios ligos, nieko) nėra geres
nio kas sugrąžintų svei

katą ir stiprumą taip 
greitai kaip 

Nuga-Tone
Po tokių silpninančių ligų iųs tu

rite bandyti Nuga-Tone. Jis daugiau 
negu nustebins jus, kaip greitai jus 
pajausite grjžtančią sveikatą ir stip
rumą. Skaitytojai šio laikraščio at- 
nls, kad Nuga-Tone yra puiki gyduo
lė tokiuose atsitikimuose. Ji yra pa
prasta, maloni gyduole kuri padaugi
na stiprumą ir vikrumą, suteikia 
kraują ir budavoja greitai kūną. Nu
ga-Tone suteikia gaivinantį miegą, 
gerą apetitą, stimuliuoja inkstus ir 
kepenis, ir reguliuoja skilvį ir žar
nas labai gerai. Pabandykite jas ir 
jus pradėsite jaustis geriau į kelias 
dienas. Išdirbėjai Nuga-Tone žino ge
rai, kad pagelbės tokiuose atsitiki
muose ir jie įsakė visiems aptieko- 
riams suteikti garantiją arba sugrą
žinti pinigus, jei jus nebusite užga
nėdinti. Žiūrėkite garantijos ant kiek
vieno pakelio. Rekomendacija, garan
tija ir pardavinėjama, visose aptje- 
kose.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. J. SERNER
Lietuvis Optometrist

Vai. nuo 10 ryte iki B:30 vakare 
Nedaliomis nuo 10 iki 1 

po pietų

3265 So. Halsted Street
Ant 2 lubų Tel. Blvd. 7679

No. 2602/ Paprasta bet 
vienai moterei pritinkanti, 
pasisiūdinti iš lengvo 
dabar margas Šilkas madoj.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę. 36 mie- 
rai reikia 2% yardų 40 colių materi
jos ir H y ardo skirtingos materija 
juostelei ir apikakliui.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted Št., Chicago, III. 
čia |dedu 16 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No—- - ■ -
Mleros ----------- ---------- per krutiną

Aluminijinius indus niekuo
met nereikia mazgoti soda ar pe
lenais. Nuo to jie gelsta ir tam
pa negražus.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
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 
arba kraso8 ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(MImIm ir yalst.)
E2

Grūstuvus ir padėklus geriau
sia valyti rakštimi, Kadangi 
indas apsineša valomojo tepalo 
kvapu, tad indų vidus tepalu ne
valomas.

Pirštinės nešiojamos ne tik 
dėl gražumo, bet ir rankoms

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos riuo 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

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

>1 * ....................................

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER /

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnv&oj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 1® ryto iki 1 v. p. p.
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A. A. OLIS
Advokatas

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

V
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, 111.

Vedu prbvas visuose teismuose 
ir darau popieras prie namų pir
kimo Ir pardavimo.

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziurias Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas RcpubĮic 9600

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

Valandos: Mieste iki pietų;
Rosclande po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

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

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
1 I&kirpk BĮ kuponu kasdieną ir priduok j Naujienų olls* ar 1 ate. 

t|, arba savo iSnešiotojui sykj J mėnesj ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoje* Ct skaitytoja turi teisę gaut! tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiu per mSnesj, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainysiu!, turi būt priduodama var- 
dąj pavardi ir adresas skaitytojo.

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.s
Katalogai'su tūkstančiais dovanų dyka) ant pareikalavimo

......................Atkirp čia
Data:' Birželis 22, 1926

Egzaminuoja akis •— pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J, Smetona
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampus 18-tos Gatvės 
Telefonas ('anai 0523

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

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.
Te). Midway 2880

DR. HERZMAN"®»
— IS RUSUOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pa</al 
naujausius metrus X-Ray ii ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.

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

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

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Tark 4100

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 St, Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliojus ir švenądieniais 10—12 dien.
* H -....... *■■■.. ...........................-

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI

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

Optametriat 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S'. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

Namų telefonas Yards 1699
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Ofiso Tel. Boulevard 5918

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

rz 1 j J nu° .9 ik* 11 vak ry,e» V alanaos^ nuo -y g Va). va|tare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 299 

Kampas North Ave» Jr Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bninswick 4988.

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultravioletini šviesa ir diathennia

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Resn 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1981. 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 Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SL, 
Chicago, III.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

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 
matizmų, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee A ve., 2 D.

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

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

ų, ausų

ŠALIN PLIKUMAS! 1
Vyrai ir moterys: jums nereikia I 

>uti nuplikusiomis galvomis. Aibūti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugina
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinki t.
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.

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

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.
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Apžvalga
GIEDA UŽSIMERKĘS

AMNESTIJOS REIKALAVIMAS JAU 
PADUOTAS SEIMUI

REFERENDUMAS VOKIETIJOJE NEPASISEKĖ

DAUGELIS PILIEČIŲ NEDRĮSO PAREIKŠT 
SAVO NUOMONĘ

5 MILIONAI BALSUOTOJŲ ATITRAUKTA NUO 
BURŽUAZINIŲ PARTIJŲ

Pačiam pirmutiniam Lietuvos Seimo posėdyje, kaip 
tiktai buvo išrinktas prezidiumas ir sudarytos reikalin
giausios komisijos, socialdemokratų frakcija pasiūlė Sei
mui įstatymo sumanymų apie amnestijų politiniems ka
liniams.

Vadinasi, socialdemokratai parodo, kad jie ne tiktai 
žodžiais, bet ir darbu stoja už politinę laisvę. ‘

O komunistai ar reikalauja, kad jų vienminčiai Ru
sijoje duotų laisvę socialistams?

Sekmadienio balsavimuose Vokietijos kunigaikščių 
turtų konfiskavimo šalininkai pralaimėjo. Už sumanymų 
konfiskuoti buvusiojo kaizerio ir kitų buvusiųjų valdovų

puse milionų.
Dabar tą klausimą turės išspręsti reichstagas (viso 

krašto parlamentas). Socialdemokratai reikalauja, kad 
kunigaikščiams butų grąžinta ne daugiaus, kaip 15 nuo
šimčių jų turtų. Manoma, kad toks sumanymas bus pri
imtas. ♦ .Al Ai.

Referendumas dėl kunigaikščių turtų konfiskavimo 
nepasisekė dėl daugelio priežasčių. Svarbiausia jų buvo 
ta, kad konfiskavimo šalininkams reikėjo surinkti dau
gumą balsų ne tiktai dalyvaujančių balsavimą, bet visų, 
kurie turi balsavimo teisę. Vadinasi, balsai tų piliečių, 
kurie nėjo balsuot, buvo laikomi, kaipo balsai paduoti 
prieš. ~ ....

Iš beveik 40 milionų Vokietijos balsuotojų dalyvau
ja rinkimuose ne daugiaus, kaip 30 milionų (tai irgi yra 
aukštas nuošimtis). Taigi dar prieš* pradėsiant balsuoti 
referendumo priešai jaU, galima sakyt, turėjo 10 milio
nų balsų savo pusėje! Ir toliaus, pačiame balsavime, jų 
visas uždavinys buvo tame, kad kaip galint daugiaus pi
liečių sulaikyti nuo balsavimo. Atkalbint žmogų nuo bal
savimo visuomet yra lengviau, negu prikalbint, kad jisai 
balsuotų. Telegramos praneša, kad sodžiuje junkeriai 
(dvarininkai) ne tik atkalbinėjo žmones nuo balsavimo, 
bet ir stengėsi sulaikyti juos gąsdinimais, taip kad kai ku
riuose valsčiuose nė vienas pilietis nedrįso eiti balsuoti!

L

Referendumo priešams daug padėjo laimėti ir baž
nyčia, kuri smerkė kunigaikščių turtų konfiskavimą, kai
po “grieką”.

Referendumui nemažai pakenkė, be abejonės, ir Vo
kietijos biurgerių baimė “bolševizmo”. Konservatorių 
partijos rėkė kiek drūtos, kad po atėmimo kaizerio tur
tų prasidėsiąs visos privatinės nuosavybės konfiskavi
mas; o Rusijos bolševikai ir jų sekėjai Vokietijoje, lyg 
tyčia, skelbė tą pat. Pav. taradaika Trockis viename sa
vo straipsnyje, kuris buvo išspausdintas Vokietijos ko
munistų spaudoje, pareiškė, kad kunigaikščių turtų kon
fiskavimas tai “pradžia visos buržuazinės nuosavybės pa
naikinimui !”

Visų šitų apystovų pasekmėje, balsavo už referendu
mo sumanymą, kaip sako Amerikos laikraščių korespon
dentai, toli-gražu ne visi piliečiai, kurie norėjo, kad ku
nigaikščių turtai butų nusavinti.

Tečiaus, kad ir referendutnas buvo atmestas, bet so
cialdemokratai, kurių jėgomis daugiausia buvo varoma 
agitacija už kunigaikščių turtų nusavinimą, neturi pa
mato nusiminti.

Surinktas už referendumą balsų skaičius sudaro pu
sę visų aktingų, rinkimuose dalyvaujančių piliečių. Pas
kutiniuose reichstago rinkimuose Vokietijos socialdemo
kratai buvo gavę apie 8 milionus balsų; komunistai — 
apie 2 milionų. Prie šitų dviejų referendumą rėmusių par
tijų dabar, vadinasi, prisidėjo dar 5 milionai balsuotojų 
iš kitų partijų. Tai reiškia nemenką pasisekimą. '

Jeigu šitie nauji balsuotojai sekančiuose reichstago 
rinkimuose paduotų savo balsus už socialistus, tai bur
žuazija netektų daugumos.

už- 
savo 

giesmę moka iš 'atminties. Ma
tyt, savo giesmę moka iš atmin
ties ir komunistų Pruseika, nes 
ir jisai užsimerkę^ gieda.

Dviejuose ilguose straipsniuo
se, “Laisvėje”, jisai mėgina iš
dėstyti, kokių pamokų davė 
darbininkų judėjimui didysis 
streikas Anglijoje. Jeigu sąži
ningas rašytojas butų ėmęsis 

Į gvildenti tokią temą, tai jisai 
Į visų-pirma butų pasistengęs su
sipažinti su faktais, o jau pa
skui butų daręs išvadas. Bet 
Pruscikai faktai nerupi. Jisai 
žino, kad Anglijoje yra Mac
Donaldas, Snovvdenas ir kiti so
cialistų vadai; jisai girdėjo, 
kad su tų vadų taktika kąs
tais nesutinka kiti Anglijos so
cialistai, vadinamieji “kairieji”; 
ir jisai Maskvos propagandos 
organuose skaitė, kad Anglijoje 
taip pat randasi “stipri” (net 
iš 5,000 narių susidedanti!) 
komunistų partija. To jam pa
kanka. Jisai mano, kad kalbant 
apie didžiojo streiko “lekcijas”, 
reikia tiktai visa, kas galima 
pasakyti apie jį bloga, suversti 
ant MacDonaldo, Snowdeno ir 
kitų žymesniųjų socialistų gal
vos; “kairiuosius” socialistus 
reikia smerkti mažiau, o komu
nistus iškelti į padanges. Ir bus 
atliktas kriukis.

Taip “Laisvės” komisaras ir 
daro. Jisai rašo, kad streiko va
dovybę pačiupo į savų rankas 
MacDonaldas, Clincs ir Snow- 

I den tikslu jį “išduoti”. Na, ir, 
žinoma, “išdavė”.

Tuo gi tarpu yra faktas, kad 
Anglijos darbininkų streiką ve
dė Darbininkų Unijų Kongreso 
Generalė Taryba, j kurią ne 
vienas aukštinus minėtųjų as
menų neįeina. MacDonaldas, 
Snovvdenas ir Clines yra politi
nės organizacijos, o ne‘ unijų 
vadai. Unijose Jie nėt neturi 
balso. Unijų kongrese arba to 
kongreso išrinktosios Gencralės 
Tarybos posėdžiuose jie gali 
kalbėti tiktai tuomet, kuomet 

[jie yra pakviečiami.
Garsusis Anglijos rašytojas, 

Bernard Shaw, yra pasakęs ne
senai paskelbtame “intervievv” 
su vienu laikraščio korespon
dentu, kad unijų kongreso ge- 
neralei tarybai svarstant strei
ko klausimą MacDonaldas buvo 
beveik neįsileidžiamas į posė
džius. Apie liernard Shaw nuo- 
rnones galima manyti vienaip 
arba kitaip, bet niekas neužgin- 
čys, kad jisai nėra melagis ir 
nesibijo sakyt tiesą viešai.

Toliaus, Pruseika kaltina 
streiko vadus, kam jie streiko 
metu neiškėlė nė vieno “drą
saus obalsio”. Girdi, ir kairieji 
socialistai tuo nusidėjo, neno
rėdami suardyti vienybę su 
dešiniaisiais. Tik mainierių va
dai tai buvę vyrai, nes jų prie
šakyje1 stovi bolševikuojantis 
A. J. Cook (sekretorius).

Gerai. Bet jeigu Cook ir jo 
draugai laikėsi pavyzdingai, tai 
klausimas: kokius gi “drąsius” 
obalsius jie yra paskelbę? Ar jie 
skelbė, kad streikas turi būt 
politinis, o ne ekonominis? Ar 
jie skelbė, kad tas streikas tu
rįs eiti iki revoliucijos? Ar jie 
skelbė bent kasyklų nacionali
zacijos obalsį?

Nieko panašaus. Visuose ofi
cialiuose mainierių vadų pa
reiškimuose buvo reikalaujama 
tiktai, kad angliakasiams nebū
tų nukapotos algos arba prail
gintos darbo valandos ir kad 
butų perorganizuota 
industrija.

Lygiai tuos pačius 
mus statė ir unijų 
Generalė Taryba. Ir ji negalėjo 
kitaip elgtis, nes ji iššaukė ki» 
tų pramonės šakų darbininkus 
į streiką tiktai angliakasių pa, 
rėmimui. Tas didysis streikas 
buvo simpatijos streikas ir jisai 
negalėjo kelti kitokių reikalavi
mų, kaip tie, kuriuos statė ang
liakasiai. Jeigu Pruseika ne

Sako, jogei gaidys gieda 
simerkęs, kadangi jisai

kasyklų

reikalavi- 
kongreso

peikia, bet giria angliakasių va- geros sėmenių ir pluošto kainos 
dus, tai kame jo logika už tą 
patį dalyką smerkti visuotino 
streiko vadovybę?

Vienas priekaištas, kurį Pru
seika daro unijų Generalci Ta
rybai, išrodo iš tiesų pamaino 
tas, tas^ būtent, kad streikas 
buvo atšauktas, nepasitarus su 
mainierių viršininkais. Bet jei
gu sis pasielgimas ir buvo ne
geras, tai visgi dėl jo absoliu
čiai negalima kaltinti MacDo
naldo, kuris streiko vedime ne
turėjo jokio balso. Kaltinti dėl 
to galima tiktai unijų Generalę 
Tarybų. Bet tuomet kyla klau
simas: kame gi buvo Piircell ir 
kiti artimi komunistams žmo
nės, kurie sėdi Generalėje Ta
ryboje? Kodėl jie prieš tai ne
protestavo arba bent nedavė 
žinios angliakasiams, kad nori
ma atšaukti streiką?

Pirmiaus “Laisvė” vis pasa
kodavo savo skaitytojams, kad 
Anglijos darbininkų unijos tu
rinčios daug “reVoliucingesnius” 
vadus, negu Darbo Partija. Tie 
vadai jau stovį pusiaukelyje 
prie bolševizmo. Tik dar žinks- 
nis, kitas ir jie, girdi, galutinai 
paliuosuosią Anglijos proleta
riatą nuo “sociališdavikų” įta
kos! Ir pats Pruseika yra ne 
kartą apie tai triubijęs. O da
bar pasirodo, kad tie “revoliu
cingieji” unijų vadai nenorėjo 
net pasitarti su angliakasiais, 
atšaukdami streiką, kuris buvo 
iškilęs dėl angliakasių!

Sveiką protą ir sąžinę turim 
lis komunistas turętų atkreipti 
savo domę į šitokį keistą fak
tą ir painformuoti apie'jį kitus 
savo draugus. Bet 
davatkų generolas 
vietoje to, mėgina 
MacDonaldą, kuris
streiką iššaukęs, nei turėjo tei
sę jį atšaukti! Ir šitoks tuščias 
pleperią peršasi į darbininkų 
mokytojus.

pluošto ir kiaušinių eksportas.
Be to, tiek Lietuvos žemės 

Ūkio Koperatyvų Sąjungos val
dyba, tiek “Gamintojo” Valdy
ba per 1928—1925 m. daug lai
ko ir darbo padėjo elevatorių 
statymo ir kitais reikalais, lie- 
čiainčiais žemės ūkio gaminių 
eksporto padidinimų ir jo tvar
kymą.

Tik šis trumpas žemės ūkio

užsimerkęs 
Prūse i k a, 
apšmeižti 
nei buvo

Lietuvos Koperacija
(Tęsinys).

žemes ūkio koperacija.

7. Bandomieji laukeliai ir ja
vų valomieji punktai. Bando
mieji laukeliai yra svarbi propa
gandos ir kartu pamokymo prie
monė. Ji yra plačiai vartojama 
aukštesnės žemės akio kultūros 
kraštuose ir tikslingai sutvarky
ta duoda gausių rezultatų. To
kių bandymų padaryta 1924 m. 
62, o 1925 m. 51J

Javų valomais punktais Lietu
voje vadinasi vietos, kur stovi 
pastatyti paprastai trijeris ir 
Suktelis, gi kur dėl lėšų trukumo 
vienas iš jų. Įtaisymas yra la
bai primityvus. Įtaisius juos 
tinkamiau vietos ir mašinų at
žvilgiu, jie turėtų didelės svar
bos sėklai ištaisyti ir išvalyti. 
Valomieji punktai yra atskirų 
draugijų žinioje ir (dažninusiai

Tokių 
m. — 
m. —

pas ūkininkus, 
organizuota* 1923 
m. — 93 ir 1925

Esant

punktų 
3, 1924 
20.

8. Sėklų platinimas,
išsigimusioms musų krašto sėk
loms, jų naujomis pakeitimas 
yra būtina sąlyga javų derliui 
pakelti.x šioje, srityje Lietuvoje 
nuosekliai dirba Sėklų Gaminto
jų Sąjunga “Sėkla”. Tačiau ir 
be jos teko praeitais metais, 
esant dideliam po pereitų 'metų 
reikalavimui, įsivežti iš užsienio. 
Per trejus metus originalinių ir 
pirmųjų atsėlių sėklų 
ta: *

išplatin-

Metui
1923

Kiek iš
platinta 
centnerių 

1,227

Kiek'iš- 
leista 
litų 

39,050

Aprūpin
ta žmo

nių 
,211

1924 9,631 204,434 2,527
1925 31,350 942,186 3,971

9. Linų apdirbimo punktai. Se
kant žymios dalies ūkininkų prie 
linų įprotį ir turint omeny stai
gų ūkių susmulkėjimą, linų kul
tūrai reikia laukti1 didėlės atei
ties eksporto žvilgsniu, juo la
biau kad lininkystei, ypač šiuo 
laiku, yra patogi konjunktūra: 
užtektinai darbo rankų, esant 
žymiam gyventojų priaugliui, o 
mažai emigracijai; palyginamai

ir didelė galimybė plačiai linų 
kultūrą ir pluošto techniką to
bulinti. Linų apdirbimo punk
tų įsteigta 10.

10. Vaisių džiovyklos. ' Esant 
daug vaisių krašte ir neturint 
didesnės jų vartojimo rinkos, 
daug jų eina niekais, kadangi 
nėra konservavimo įtaisymų. 
Džiovyklos duoda galimybės 
juos konservuoti ir iymią jų da- 
lį šiame pavidale suvartoti. 
Džiovyklos pradėjo -veikti praei
tame sezone. Jų įtaisyta 9.

11. Vidtininkystė. Nuo 1923 
m. Kėdainiuose įtaisyta veisli
nis vištininkas, kur perinti viš
čiukams naudojami ir inkubato
riai. Vištų laikoma 5 veislių, 
išvisb 137 štukos. Iš to višti- 
ninko platinimui viščiukai ir 
kiaušiniai.

12. Veisliniai gyvuliai. Į gy
vulininkystę, kaip į žemės ūkio 
pagrindą, ypač dauk buvo krei
piama domės. Plačiai padedant 
vyriausybei Sąjunga užpirko 
Danijoj ir Švedijoj' ir išplatino 
tarpe . savo narių nuo 1923 m. 
iki 1925 m. rugsėjo mėn. 1 d.: 
168 eržilus, 44.0 kumelių, 60 bu
lius, 196 karves ir daug kitų. 
Neskaitant sunkaus darbo veisli
nius gyvulius platinant, organi
zacija pati dar pridėjo per visą 
laiką 58,261 litą. Iš veislinių 
galvijų daugiausiai platinosi 
Olandų veislė. Sukurta Olandų, 
Fiunų ir Vietinių Galvijų Au
gintojų Sąjunga, bet stipriau
siai tuo tarpu dirba Lietuvos 
Olan’dų Veislės Galvijų Augin
tojų Sąjunga. Greta su minė-1 
tomis sąjungomis susikūrė Cen- 
tralinė Galvijų Kontrolės Sąjun
ga, kuri ateityje turės didžiau
sios reikšmės gyvulių ukiui kel
ti. Sekant kalvijų auginimo są
jungas, susikūrė ir Ardėnų Vei
slės Arkliams auginti Lietuvoje 
Draugija, kuri turi tikslo su
sekti įvežtąją iš Švedų veislinę 
medžiagą.

13. Pienininkystė. Pieninės 
pradėjo organizuotis nuo 1923 
m. ir didesnės šioje srity pas
tangos buvo padarytos paskuti
niais dvejais metais. 1923 m. 
buvo organizuota 5 rankinės pie
ninės, kurios surinko per metus 
83,000 klg. pieno; 1924 m. su
organizuota 8 rankinės ir 23 ga
rinės pieninės, kurios perdirbo
l, 420,000 klg. pieno. Iki 1925
m. rugsėjo mėn. 1 d. buvo išviso
suorganizuota 28 rakinės ir 401 
garinių pieninių, o išviso per
dirbta 5,031,946 klg. pieno. Ran
kinės 'Pieninės perdirba į valan
dą nuo 300 iki 800 litrųk o gari
nes nuo 1OOO iki 3000 litrų pie
no. 1926 m. pieninių skaičių 
manoma davesti iki 100 ir per
dirbti į metus 25 mil. litrų pie
no, kas duos apie 1 mil. klg. svie
sto. Pieninių organizavimą 
trukdo stoka lėšų. Minėtos 
aukščiau pieninės buvo suorga
nizuotos ačiū vyriausybės para
mai, kaip laiduojant kreditus 
mašinų įsigijimui, -taip duodant 
pašalpų pieninėms atlyginti ir 
padedant joms išlaikyti pieni-laš galiu arba negaliu — dėlei 
ninkus. v tų ar kitų priežasčių — priimti

14. Prekyba. Greta šių že- tamstos pasiūlymo. Aš tamstai
mės ūkio kultūros darbų, buvo išsiusiu iš Pnom-Pena via Sai- 
vedama ir prekybą reikalingais genas tuoj po pagrįžimo į Indo- 
ukininkui dalykais. Iš šios sri- Kiniją, pavyzdžius...” Dibur- 
ties darbų pažymėtini pirmoje gas nebaigė: keno tai ranka nu- 
eilgje sileido ant jo peties. Ko Mi, su-

a) Mineralinės trąšos, kurių trukdyta pažino Manningą. 
buvo išplatinta, . suteikiant ūki- •‘—A! atleiskite man. Aš su- 
ninkams nuo 6 iki 9 mėn. kredi- trukdžiau rimtą pamoką... Bet 
tą: 1923 m. išplatinta 94,975 domiai klausiau, ii man 10- 
centn. (100 klg.), 1924 m. - d6si> kad tamstos baigėte. Tam- 
138,241 cent. ir 1925 m. - 176,- ata taip aiškiai aiškini, brangus 
976 cnt. Sąjungai pradėjus vež- 'Jurgai, kad m-lle Ko Mi ne- 
ti trąšas, jų kainos nukrito apie H1 new««t' ir neatminti vi-

v • ; x___ i-.... v „šoko. O tamsta busi pirmos
o /c žemyn, gi pus y s klasės sekretorė žymiai anks- 

jų kainos tuojau ant tiek %% mes at e Kq
ir daugiau pakyla. |ombo kad tu[.

b) Įvairių pašarinių pievų ir Mes

\ Ti ■ * * D 1 * ’ rengiame grandiozinį žaidimą įc) Pašarinių sunkelių, morkų katę ir.peliukę( čia pat aplink 
ir ropių sėklų platinimas. didįjį pratiesą... Tamstos abu,

d) Koncentruotų pašarų už- kinom8( au >
pirkimas. .

e) Įvairių žemės ūkio mąšinų, kundų:
padargų ir pienininkystės ' reik- perdaug senas, 
menų išplatinimas. 3įs Manningai. — Ir

Klad FarreT.

koperacijos atliktų darbų pami
nėjimas parodo, kokius ji svar
bius uždavinius Lietuvoje atlie
ka. Tikimasi, kad tamprus ben
dradarbiavimas žemes ūkio ko
peracijos su Vyriausybe prikels 
Lietuvos žemės ūkį iki jam tin
kamo laipsnio ir tokiu budu su
darys sveiką pamatą Lietuvos 
konominiam įsiVystymui.

— A. Vaitkevičius.

Vertė Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo
(ROMANAS)

(Tęsinys)

jis, 
ne-

jis ir įrodė.
—Perdaug senas -— tarė 

— puikus juokas. Kaip ten 
buvę, m-lle Ko M i neperda u g
sena... Ir kadangi tamsta ivakar 
sakei, kad nenori jos užremti, 
tai aš prašau tamstą leisti jai 
prisidėti .prie musų... 1\Iusų bus 
apie penkiolika žmonių... ir, 
kaip jau sakiau, tai čia šalę... 
Tamsta galėsi mus matyti, ne
atsukdamas kėdės. \ A

Akys Ko Mi žiurėjo į aki# Di- 
burgui.

(Bus daugiau)

žinoma... Bet Dibur- 
buvo sarkastingast . 
yra, tamsta taip ma
tančia, žinoma, klys-

—Tebus taip, — Dibirgas koje, ir nemirktelgjo. Bet Man- 
rimtai‘palenkė galvų. — Kaip ningas turėjo gerą atmintį ką 
ten nebūtų, madernoiselle, aš 
nenoriu, kad ffas tamstą liktų 
kokios nors aliejonės: aš erzin
siu tamstą retai, žinoma, bet 
po to, ką aš tamstai kalbėjau

I tamsta neturi teisės įsižeisti ir 
priimti mano erzinimus už tai 
kas jie savimi nėra... Tai štai., 
aš tamstai kalbėjau apie kele
tą taisyklių, neapsieinamų tam
stos užsiėmime... Pradėsime iš 
pradžių... Sekretorė — žmo
gus, kuris rašo laiškus... Tams
ta moki rašyti laiškus?

Ko Mi pakėlė nosikę', kuri 
pas ją buvo labai neblogos iš
vaizdos.

•—Na, 
gas jau

—Tai 
nai. liet
ti. — Jis išėmė iš tani tikros 
dėželės laišką. — Štai laiškas 
nuo mano Australijos kores
pondento. i Laiškas ’ vertas tiks
laus ir domaus atsakymo: ko
respondentas — galingas as
muo; jo laiškas maloningas; ir, 
svarbiausia, reikalas, kurį ji
sai siūlo, naudingas ir man ir 
jam. Mes, reiškia, atsakysime 
teigiamai ir išsiųsime laišką iš 
artimiausio uosto... Pradėsi
me: tasai laiškas pribuvo; tam
sta jį atidarei; perskaitei... to
dėl, kad tai tamstos svarbioji 
pareiga: pristatinėti man laiš
kus jau atidarytus, ir galite 
trumpai išdėstyti jų turinį... 
Tamsta pasižymėjai?.. .z Gerai... 
Štai tas laiškas. Tamsta man 
sakai, kad jis svarbus. Aš pats 
jį skaitau. Aš tamstai jį grą
žinu ir sakau: atsakyk tamsta 
“taip”. Ką tamsta parašysi?

Ko Mi perskaitė laišką ir ty-

—Tamsta nežinai, ir tai lo- 
ginga: tamsta negali žinoti. 
Tat klausj’k tamsta ir rašyk... 
Kadangi, reikalų santykiuose 
yra tiktai vienas tek>tas tei
giamam ir vienas neigiamam 
atsakymui, tamsta visuomet 
pradedi taip: “Monsieur tams
tos laiške numeris., 
tamsta man rašei, 
čia tamsta privalai
žodis į žodį, tai ką jis tamstai 
rašė. Po to tamsta ięsi; “Tu
riu garbės tamstai pranešti, jo&

iš ir tt.J, 
kad...” Ir 
pakartoti

Diburgas sviravo keletu se

brangu-
« - jis perf) Maisto ir pašarų vidaus iaivo kraštą, pažiurėjo į jurą,

rinkai iš ūkininkų supirkimas.
g) Įvairių javų, sėmenų, linų su paišeliu' ir sąsiuvinėliu ran-

nėjudomą ir žibančią. Ko Mi,

Del 
Odos Ligą
Žmonės kurie turi oiežejirniib per 

metų eilę. gauna ramų miegų <> pa
ils) bevartodami Cadum Ointment. 
Jis prašalina niežėjimą tuojau, su
minkština jr gydo odą kur tik ji yra 
sužeista ar paraudonavusi. Cadum 
OiBtment yra geras nuo išbėrimų, 
spuogų, šlakų, skaudulių, užkrėstų 
dedervinių, suskirdusios odos, išbėri
mų, 'slogų išbėrimų, karščio, pilės, 
pučkų, skaudulių, užgavimų, nudegi
mų, šašų, dedervinių, žaizdų ir L t 
Jvi jus negalite gauti Cadum Oint- 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avcnue, New York.

BOHEMIAN 
APYNIŲ
SKONIS

PuriTan 
Malt

GULBRANSEN PIANAI

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

. JOS. F. SUDRIK
Pianų Krautuvė 

3343 So. Halsted St.



Antradienis NAUJIENOS, UEIcago, IIL

CHICAGOS 
ŽINIOS

Du jaunuoliai prigėrė be 
gelbėdami merginas

Vienas prigėrusių jaunuolių 
•yra lietuvis, gelbėjęs jauną 
lietuvaitę

Grystal

Du Chicagos jaunuoliai žuvo 
CrystnI ežere begelbėJami dvi 
jaunas merginas. Trys jaunuo
liai ir dvi merginos išplaukė 
valtimi pasivažinėti
ežere, 40 mylių į šiaurvakarius 
nuo Chicagos. Nuplaukus apie 
sirtitą yardų nuo kranto, valtis 
apvirto iv visi atsidūrė vande
ny. Betgi jaunuoliai įstengė 
išlaikyti merginas virš vandens, 
ir neleido joms prigerti iki at
vyko pagelba. Ištraukus dvi1 
merginas ir vieną jaunuolį iš 
vandens, kiti du jaunuoliai bu-' 
vo tiek pavargę, kad nebegalė
jo daugiau laikytis ir nuėjo 
ežero dugnan, žuvusieji jaunuo
liai yra 
m., 124 
Charles Urban, 19 m.
14 PI. Viena iš išgelbėtųų mer
ginų taipjau yra lietuvaitė Au
na Vallanis, 1315 W. 14 PI. 
Sekmadieny išimta tik Mullhol- 
land lavoną.

Išgelbėtoji Valaniutė yra ta 
pati, kuri kiek laiko atgal bu
vo su savo broliu ir kita jau
na pora teista už nužudymų 
tvirkavimo urvo užlaikytojos, 
bet tapo išteisinta.

Po pamaldų btma vieši susi
rinkimai. Kiekviena tauta ren
kasi sau paskirtoje vietoje. An
gliškai kalbančioji publika ren
kasi Coliseume. Tie susirinki
mai nėra svarstymas kokių su 
kongresu surištų reikalų, bet 
tik prakalbos, gurias laiko žy
mesni kongreso dalyviai.

Lietuviai savo susirinkimus 
laiko ginkluotuvėj prie 34 ir 
Wentworth gatvių. Pirmas lie
tuvių susirinkimas buvo sek
madieny. Įvairios parapijos su
sirinko Bridgeporte, arti šv. 
Jurgio bažnyčios ir paskui visi 
niaršavo į ginkluotuvę, kur kal
bėjo Lietuvos arcivyskupas Ma
tulevičius, Lietuvos atstovas 
Bizauskas ir k.

Pamaldas lanko labai daug . 
žmonių, kad stadionas negali Į 
visų sutalpinti. Yra daug atva-1 
žiavusių iš kitų miestų. Kad į 
svečiai turėtų šiokių tokių pa-! 
togumų ir kad nors kiek suma
žinti susigrūdimą vidurmiesty, | onas 
kuris pasidarytų nepereinamas, i ph i jos tarptautinę paTodą. 
į viilurmiestį visai neįleidžiama 
privatinių automobilių. Gali po l 
vidurmiestį važinėti tik baž
nytininkų automobiliai ir taksio 
kabai su busais. Betgi nežiūrint 
to susigrūdimas vidurmiesty po 
pamaldų būna gana didelis.

Robert Mubholland, 211 Vakar į kongresą spetialiniu 
W. 14 PI. ir lietuvis | traukiniu atvyko ir New Yorko 

1234 VV. Į valst. gubernatorius Smith su 
buriu savo draugų.

Vakar jau atmainyta patvar
kymus apie neleidimą automo- 
I ilių į vidurmiestį ir šiandie 
jau visi automobiliai leidžiami, 
kaip ir pirmiau. Tur būt 
laukta tiek svečių, kiek

Lieius/ių Rateliuose
Sekmadieny - Naujienų 

Piknikas

masis sako, kad/ jo skundas yra 
pilnai pamatuotas ir Grišius bu
vęs prasižengęs prieš SiLA kon
stituciją. J. Gelgaudą nesiteisi- 
no. Einama prie balsavimo. Bal
savime mažai kas dalyvavo. Dar 
už 
sų 
ir

Kraujo, odos, chroniškas

ĮPucific alui Atlantic Photo]

Tiward, Indijos šaulys Čempi- 
kuris atvyko j Philadel-

sveikaprocių namus, nes busiu 
I molinai negerai ir negausianti 
1 iš miesto pagalbos. Mergaitė 
turi nuomario ligą. Kasdien ap
miršta; kartais du ir tris kar
tus i dienų. Motina užpyko už 
tokią rodą

Ateinantį sekmadienį pas clii- 
cagiečius bus didelio sujudimo- 
Tai bus Naujienų piknikas. 
Naujienų pikniko jau senai vi
si laukė ir vienas kito klausi
nėjo — kada jis bus. Ir sulau
kė. >

/

Jau tik penkios dienos beliko 
iki pikniko — laikas rengtis. 
Reikia ir draugus pasikviesti, 
reikia ir autą susitaisyti, kad 
jis tą dieną dirbtų kuogeriau- 
sia, kad nebūtų mažiausio tru-1 
helio ar flatajerio, kurie visai 
dienai gali sugadinti smagurrfą. 
O juk Naujenų piknikai ir yra 
vien tik pasilinksminimui, čia 
visi turi būti linksmus, smagus, 
tur šokti ir linksmintis. Tad 
jokie flatajeriai negali drufnsti 
smagumo.

Ir dabar 
savo autus, 
kad viskas
o jaunieji miklina savo kojas,' 
kad galėtų šokti-“kaip ant spar
nų”. —T. T.

jau daugelis taisę 
“tunina inžinus”, 

butų kuogcfiausia,

ir davė žinių polici-

stoties policija su- 
Kązį Leškį gegužės

nesu- 
buvo

Lietuvis kalėjime
Triukšmas dėl 

dešimtuko
Kaltinamas nemoralybėje

nebaudimų kiek daugiau bal- 
padavė; taip kaltinamuosius 
palikta nenubaustais.

Kuopos Narys.

JUOZAPAS MAROŽAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Nodėlioj, Birželio 20 dieną, 8:15 
valandą vakare, 1926 m., su
laukęs 40 metų amžiaus; gimęs 
Lietuvoj, Kauno rėd., Raseinių 
apskr., palikdamas dideliame 
nuliudime Lietuvoj, motiną ir 
seserį. laidotuvėm rūpinasi 
Juozapas Gusčius. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1410>So. 49th 
Ct., Cicero.

Laidotuvės įvyks Sereikų, 
Birželio 23 dieną, 1:30 v^. po 
pietų iš Eudeikio koplyčios j 
Tautiškas kapines.#*

Visi A. A. Juozapo Marožo 
giminės,* draugai Ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse,

Nuliud^ liekame, ' '<■
• . Draugai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Dr. J, W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Mareliai! Blvu.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

Simpatiškas 
Mandagiu 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas. 1

J, F. Eudeikis Komp 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:.
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. YarHs 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
* Tel. Lafayette 0727

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

SPECIALISTAS 
ių jtempimą, kurie

LI
| Palengvins akių įtempimą, kuri« 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

i mo, skaudamų ąkįų karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati- 

, taiso trumparegystę ir toliregystę, 
'l’rirenga teisingai ąJUnius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street 
Fokas Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
NfclpU Aehland Avė.

Pedliorius Maxwell gatvėj 
pameta dešimtu ir tiie-- dešim

ti! kUS sukėlė tokias dideles 
riaušes, kad keturi žmonės atsi
dūrė ligoninėj, o kiti keturi 
kalėjime. PedlioriuI išJkrito de
šimtukas ir visi šoko jo ieško
ti. Tą dešimtuką radęs vienas 
negras, kuris betgi atsisakęs tą 
dešimtuką grąžinti savininkui. 
Delei to ir kilę riaušės, kurias 
tik trys policijos skvados teįs
tengė numalšinti.

sėdi pavieto kalėjime, 
lamas, j i« i-'ijjcocli-

1 I melų dukterį Sofi-

Kiek laiko atgal Leškio mo
ja, pa teini jusi, kad 

turi bendro su jų 
Mergaitė pasisakiusi 

parapijos seserim.

jos vyras 
mergaite, 
šv. Jurgio 
Mergaitę nuvedė prie d-ro Nai-
kelio ištyrimui. Mergaite buvu
si tvarkoj, 
kad tėvas, 
“čiupinėjęs

bet ji prisipažino, 
Kazys Leškys, jų 
rankomis ir mūš

Eucharistinis 
kongresas

pra-Eucharistinis kongresas 
sidėjo sekmadieny papos legato 
kardinolo Bonzano mišiomis 
katedroje. Tuo pačiu laiku ėjo 
pamaldos visose bažnyčiose ir 
visur stengėsi dalyvauti augš- 
tesni svečiai.

Vakar pamaldos buvo laiko
mos Grant parko stadione. Pa
maldos

apic 7 vai. ryte ra- 
vyrą ir dukterį Sofi- 
prie stalo. Jai pasi- 
čia kas yra negerai, 

jos, mergaitę vos ga-

Loomis 
areštavus 
26 d. Nors Kazys gynėsi nepa
pildęs šio biauraus darbo, vie
nok dabar Uždarytas county ka
lėjime. Buvo sustatytas skun
das, išklausyta liudininkai ir 
greit įvyksiųs teismas.

Kazys Leškys, pasak jo mo
teries, buvo geras darbininkas. 
Jis dirbo Illinois Packing Co. ir 
gerai uždirbęs. Delei girtavimo 
pradėjęs savo moterį apgaudi
nėti. Viršlaikį dirbęs, nesaky
davo savo moteriai. Viršlaikio 
uždarbį paduodavo ant $>avo 
draugų vardo, su kuriais jis 
x» rtn vęs. 'l’io ixi>luil<v piniRiis j>ii- 
sidalindavę ii* girtuokliaudavę. 
Po suareštavimo Sofija atgavu
si iš vieno sėbro $8. Leškys bu
vo pasišalinęs nuo savo šeimy
nos* Kenosha, Wis. Chicago je 
vėl suėjo gyventi ir prigulėjo 
prie šv. Jurgio parapijos, šei
myna susidėjo iš devynių ypa
tų: Jųdviejų ir 7 vaikučių, ku
rių paskutinis yra vos 4 mėne
sių. Kazys ir Sofija yra vien*» 
mečiai; turi po 37 metus.

—Ar p. LeČkienė manote rei
kalauti atsiskyrimo nuo savo 
vyro? — paklausiau. Patylėju
si palakė:

18-tos gatvės apielinkė >
io nepa- 
epapras- 

tūomi, kad šiame susirinki- 
teko išgirsti ir pastebėti to, 
kituose susivienijimo kuo- 

susiri tikimuose negalima
Dalykas tame, kad pra-

JURGIS LESA JUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Ketverge, Birželio 17 dieną, 
4:00 valandą po pietų, 1926 m., 
sulaukęs 47 mętų amžiaus; gi
męs Lietuvoj, palikdamas dide
liame nubudime moterj Oną, 3 
dukteris ir 1 sūnų. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3642 South 
Parnell A ve. »

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Birželio 24 dieną, 1:30 valandą 
po pietų iš namų j Tautiškas 
kapines.

Visi A. A.- Jurgio Lesajaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Dukterys ir Stonus
Laidotuve.se patarnauja gra- 

bbrius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

sibaigs 
gomis 
miestely

ten bus ir šiandie, o 
ir rytoj. Kongresas už- 
ketvirtadieny iškilmin- 
pamaldomis Mundelein

Gegužio. 23 d. motina išėjo 
i bažnyčių dirmavonės reikalais. 
Sugrįžusi 
dusi savo 
jų sėdint 
rodę, kad 
nes, anot
lėdavo prikelti apie 9 vai. ryte. 
Kazys teisinosi buk jis mergai
tę prikėlęs sumazgot indus.

Mergaitė prisipažino. Ją nu
vedė prie daktaro Žilvičio. Dak
taras ženklų nėštumo nesura
do. Nesurado nė miesto gydy
tojas, nes nesą trijų mėnesių. 
Buvo patarimų, kad motina ati
duotų mergaitę į Kankakee ne-

atgal, kol buš prie manęs mer
gaitė.” Jai nubudęs Kazio gir
tavimas ir ji nesigaili jo, kad 
jis nesigailėjo savo nelaimingo 
kūdikio — mergaitės. —Kep. ;

Smulkios Žinios
Luke Wilson, 21 m., 7148 So. 

Paulina St., dėl pirmesnių bar
nio už merginą; nudūrė peiliu 
Arthur Dix, 20 m., 7020 So.
Lincoln Avė. Užmušėjas tapo 
areštuotas.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

wl

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

12th STREET •
Te). Kedzie 8902

ii i-'l ■‘.'••Al.Va;

BILLY'S; UNCLE

Anton Rajada, 44 m., 1915 
Evergreen ’St., turbūt paklydęs 
ir manydamas, kad tai jo na
mai, užsilipo ant antro aukšto 
porčių tuščio namo prie 1070 
N. Paulina St. ir ten nuo por- 
jių nukrito, xpersiskeldamas sau 
galvą.

Birželio 13 d.. Dvorak Parke 
S LA 129 kuopol į\ 
prastas susirinkimas, 
tas 
ine 
ką 
PU
rasti, 
eitame kuopos susirinkime bu
vo prašalintas S. K. Grišius iš 
pirmininko vietos ir išrinktas 
A. Kazlauskas. I
SLA centro valdyba neužtvirti

no A. Kazlauską pirmininku,’ 
l<ixčl nebuvo įlietus Ssl-A.
taisykles, paliko S. K. Grišius 

pirmininkauti.
Grisius atidaro susirinkimą.’ 

Pirmiausiai skaitoma laiškas 
nuo centro sekretorės, vėliaus 
skaitoma protokolas. Po diskp-Į 
sijų pirmininkas patarė, kad 
reikalinga komisija, kuri 
žiuiėtų protokolą pereito susi
rinkimo,* laišką’iš centro, SLA1 
konstituciją ir surastų kame 
yra prasižengta/ išmetant pir
mininką pereitame susirinkime.' 
Šiame susirinkime Grišius ša-K 
liniukų buvo didelė didžiuma. 
Nutarta skirti revizijos įstatų 
komisiją, i kurią pats pirmi
ninkas pasirenka S. Kodį, Kru- 
konį ir Jankauską. į

Komisija rado, kad praeito 
susirinkimo pasielgimas buvo 
neteisėtas, taipgi rekomendavo 
bausti prasikaltėlius prieš SLA 
konstituciją, bet ta rekomen-. 
dacija buvo neaiški, neįvardin- 
ta kų nubausti / ir nepadaryta 
jokio apkaltinimo, Grušas duo-' 
da įnešifitą, kad butų baudžia
mi J. S rūbas kaipo padavėjas 
skundo, sulyg kurio buvo pra
šalintas pirmininkas, J. Gel
gaudas, vice-pirmininkas ir A. 
Kazlauskas, užėmęsę naujo pir
mininko vietą. Kilo diskusijos. 
Lacaitis pasiūlė, kad kaltina
mieji butų pabalinti iš 129 kuo
pos. Kaltinamieji teisinasi. A.
Kazlauskas prie kaltės neprisi- įei nori išmokti 
pažįsta, sako, kam reikėjo už gerai rašyti — 
jį balsuoti..J. Srubas teisinda-, nusipirk typewriterį

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

MMlilIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlN

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Ave<
Chicago, III.

BIRUTĖ BADAUKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 21 dieną, 6:30 valandą 
ryto, 1926 m., sulaukusi 7 mer 
tų, 8 mėnesių amžiaus; gimęs 
Chicagoj,' palikdamas dideliame 
nuliudime savo mylimuosius^ir 
mylinčius motiną Eugeniją, tė
vų Antaną ir 3 seseris: Euge
niją, Aldoną ir Olgą. Kūnas pa
šarvotas, randasi 2958 W. 38th 
Street.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Birželio 24 dieną, 2 valandą po 
pietų iš namų j Tautiškas ku
pinės. »

Visi A. A. ^irutės Badaukah 
tės giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jdią paskutinį patarnavimą, 
ir atsisveikinimą. •

Nubudę liekame,"
) Tėvai ir Seserys

Laidotuvėse patarnauja gra
belius I. J. Zolp, 'Jei. Boulevard 
5203.

VYRAI IR MOTERYS
Sekamomis ligomis:

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

tiškų Ligų.
Yra užkviečiami atsilankyti pas 

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

priežastį, tam tikslui yra vartojama 
moksline laboratorija:

Kraujo analyza, egzamina- 
cija su pagelba mikrosko
po, egzaminavimas šlapu
mo, spaudimo kraujo, 
X-Ray, kraujo išmieravi- 

mas ir kiti reikalingi eg- 
- zaminavimai.

Per trisdešimtį metų Dr. Ross spe
cializavosi gydyme socialių ligų. Per 
tą laiką jis tukstAnčius yrą išgydęs 
su savo gydymo sistema.

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

Kiekvienas vy- 
* ras arba moteris 

kurie turi spau- 
„ t, „ m r* dimą kraujo ar- B. . Ross, M. D į)U kitas užkre
čiamas ligas, tegul atsilanko pas 
Dr. Ross su pilnu užsitikėjimu, kad 
čia gaus geiiausį medikai) gydymą. 
Bus suteiktas tas pats gydymas ku
ris yra išgelbėjęs tuksiančius žmo
nių nuo suirimų proto, paraljžio, lo- 
comotor-ataxia, beprotybės, nuo am
žino paliegimo visam gyvenimui.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

KtLLOGGS
TASTELESS CASTOR OIL

Labai geras castor oil pa
darytas dėl medikailo var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellopg’s 
butelukuose ir su tabeliais. 
Pas visus aptiekoriui.

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 viršgaratiško apie 
Dr. Ross pasisekimą. Tai yra natu- 
ralė pasekmė.

Trisdešimties Motų 
Praktikos

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

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

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

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

kumpas 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 no pietų. Panedėliais, seredomis ir 
sunatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Dvidešimtis penki metai tame 
pačiame name

Laidotuve.se
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Lietuvių Ratiniuose
Artistas sveiksta

Dimdžių artistas p. Dikinis, 
kuris gydosi Chicago Fresh Air 
ligoninėj, 2451 W. Howard Avė., 
sveiksta. Jau p. Dikiniui yra 
daleidžiama po lauką pavaikš
čioti. Jo išžiūra gana gera ir 
pavojus, kuris gręsė jo gyvas
čiai — pašalintas. Jis su kiek
viena diena darosi stipresnis, bet 
esą butų daug stipresnis, jei jis 
gautų valgyt lietuviškų lašinių 
su rugine duona. Turėjęs neba- 
gėlis, pasislėpęs, bet slaugės su
rado ir konfiskavo.

Reikalaudami

RAKANDU

Nors ligoninė randasi geroje kas 
vietoje, bet ją viršija Lietuvos mai 
Birštonu kurortas (sanitorija). 
Tenai randasr skujinių medžių, 
kuriu oksigenas yra džiovai pei
lis po kąklu. Priseis artistui 
Dikiniui važiuoti Lietuvon užar- 
tavoti savo sveikatų.

Būdamas sveikas, artistas Di
kinis tarnavo visiems.
sigailėjo savęs ir didžiausių jau- darbininkas Petras” Motejunas 
smų įtempimo vaidino teatrus.lau visom savo 'kanklėm ir tri- 
Jis visiems patiko ir buvo visų laitais (jis yra muzikantas), 
gerbiamas ir visi p. Dikinį vai-!Nulėkė ir susimetė 6305 So. 
šino. Dabar, kuomet butų daug | Richmond St., Marquette Park. 
didesnis reikalas artistą nors at
lankyti, labai mažai j j atlankų.
Atlanko p-ni Jurgelionienė ir ki
ti naujieniečiai. P-as Dikinis 
susilaukė piniginės pagelbos nuo 
socialistų ir tautininkų.

Sugryžę dzimdžiai Chicagon, 
kompozitorius Vanagaitis ir 

artistas Pilka savo bičiulį /ap
lanke. Jam, Dikiniui, kiekvienas 
atsilankymas yra didžiausias 
malonumas. Greit p. Dikinis 
bus sveikas ir pasimatys su sa
vo draugais.

Važiuojant aplankyt reikia va
žiuoti j žiemius Western Avė. 
gatvekariu, kuria, pažynfėtas ’

vakaras atsilanko ir 
praleidžia laika.

links- APSIVEŪIMAI

Lankykite Didžiausias
Lietuvių Krautuves

Chicagoje,
THE PEOPLES
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės
7^ pecp/es funiifare (Šapam/

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

Noras Gyventi
Kelias prie sveikatos yra irgi keliu 
prie pasisekimo ir gerbūvio. Niekuo
met neapleisk savo sveikatą. Dauge
lis netvarkumų prasideda viduriuose. 
Kuomet jauties negerai, viduriai ne
tvarkoje, kuomet nėra^apetito — ga
li būti, kad jūsų viduriai ir jūsų virš
kinimas netvarkoje. Priimdami Seve
rą Esorka, vidurių išvalnimo vais
tus, jus tuojaus pajusite kaip sugrjž 
jūsų sveikata ir vikrumas. Prašalins 
daug- ligų, sugrąžins apetitą ir norą 
ir linksmumą gyventi. Gauk Severą 
Esorka šiandien nuo jūsų vaistinio-, 
ko. $1.50 ir 75c butelis. W. F. Severą 
Co., Cedar Rapids, Iowa.

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciali- 

ikumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2300

Tel. Brunsvvick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

* »   ... l ——

žmonių spiečius
Žmonės kaip ir bitės kai ka

da spiečiasi. Ilgą laiką laikyda
mas barzdaskutyklą Jonas Ra
kauskas, 3232 So. Halsted St., 
Bridgeporte išdavė spiečių. Iš 

Jis ne- j0 durių išsivertė jo geriausias

Ten jis žada apskųst visus vy
rus ir “leidos”, kad jie nevaikš
čiotų apžėlę.

P-as Rakauskas yra gan silp
nas, nes nesenai turėjo operaci
ją. Jis yra muzikantas, bet kol 
susveiks tai “Naujienų“ repor? 
teris jam uždraudė į kornetą 
pusti. Pavėlinta povaliai 
saksafoną groti.

Neteko duktės'

tik

lovvard.
;en ir ligonine. Galima matyti 
nuo 2 iki 7 vai. vakaro. — R.

Lietuvių Euch. Sekcijos 
Susiėjimas

Lietuvos atstovas p. K. Bizau 
kas dalyvavo neoficialiai.

'Pereitam sekmadieny, didžio
joj kariškių auditorijoj prie 34 
if Wentworlh Avė., lietuviai 
katalikai, dalyvaujant latviams 
ir gudams, turėjo savo eucha
ristinio kongreso sekcijos susi
rinkimą. Žmonių priėjo pusėti
nai — pilna svetainė; jų tarpe 
buvo matyti daugelis ir toli
mesnių miestelių.

Centralinę figūrą sudarė Lie
tuvos atstovas Washingtone p. 
K. Bizauskas ir arciv. L Matu
levičius. - Pirmasai dalyvavo ne
oficialiai: “klūpo maža dalelė 
katalikiškosios visuomenės”. At
stovo kalba buvo graži ir ap
dirbta. Arciv. J. Matulevičius 
vartojo gana dažnai poetiškus 
sakinius, bet iki 
klausytojų domės

Susirinkimui' 
kun. Albavičius,
mą sudarė neblogai, tik nepa
rodė pakankamai drąsumo val
dyti tokį būrį žmonių. Atsipra
šinėjimai, sustojimai kalboj‘mo

jo vadavimo galę. —Rep.

galui išlaikyt 
nepajėgė.
pirmininkavo
kurs progra-

i i no

Maži krisleliai
Primicijų

Visu smarkumu rengiasi 
talikai prie iškilmių — primici
jos lietuvio kunigo Walter V. 
Sinilgiaus. Kun. Smilgių |šventi- 
no vyskupas Francis W. Ho- 
ward, birželio 27 <1., Šventos 
Marijos katedroj, Covington, 
Ky. Primicija atsibus liepos 4 
d., šv. Jurgio parapijos bažny
čioje. Dabar jai? pardavinėjajni 
tikietai delei primicijos, 
kaina $3.00.

ka-

kurių

Jurgio baž-

vestuvės.

Pp. Antanas ir Pranciška 
Dambrauskai, 920 W. 32 PI. ne
teko savo dukraitės Juzefoa. Ją 
prisiviliojo p. Mykolas Martin- 
kus, ir tėvai birželio 6 d. suvedė

Sustojus gatVekariui1 juos į stoną moterystes. Vestu
vės buvo linksmos, nes dalyva
vo daug svečių, šv. 
nyčioj buvo šliubas, 
(šv. Jurgio) buvo

Juzefą tik yra trys metai iš 
Lietuvos, gabi ir apsišvietus, 
nes yra baigusi tris klesąs gim
nazijos Lietuvoj. Juzefą ir My
kolas Maitink us 

*3512 
! kam 
raitė 
kiusi 
voje.
tės.” — Kep.

apsigyveno 
Emerald Avė. Dambraus- 
da liko puiki ir patogi duk- 
Antanina, kuri yra Luj- 
aukštesnę mokyklą Lietu- 
Antanina yra narė ‘ Biru-

Pranešimai
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

LEISTI $100.007
Abtakymafl: $100.00 ant *»yk jr 

s $6.00 | metui per visą 
likuej gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas ątMeka 
lam tikra darbą. Praleisdami Gon
tą paskui centą, dolerj paskui do
lerio, mes ateitai praleidžiame 
šjrntą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

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

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

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

NAUJIENŲ SPULKA.
/ 1739 8d. Halsted St.

Vilniaus Vadavimo K-to Valdybos 
posėdis {vyks antradieny, birželio 22 
d., 8 vai. vak., p. Kulio aptiekos na
muose, Bridgeporte. Prašomi visi na
riai dalyvauti.

Sekretorius.

* BIRUTĖLIŲ -ATYDAI!

Dainų pamokos chorus pradės lai
kyti ateinant}'ketvirtadienyj, Birže
lio 24 d., Mark White Sųuare Parko 
svet., Halsted ir 30th St., pradžia 
8-vai. vak. A. Vanagaitis jau su
grįžo ir tudjaus imasi už darbo Bi- 
Ciitę mokinti. Visi dainininkai-kės bu
kite pamokose. Nauji dainininkai da
bar į chorą yra priimami. Esate kvie
čiami atsilankyti.

-* Valdyba

Amity Club
Lietuvių “„Amity” kliubas gy- 

i vuoja 1644 S. Paulina St., Town 
of Lake. Narių randasi ' apie 
300, mokama pašelpa, užlaiko* 

i ma kliubas, kuris kasdiena bū
na atdaras. Kliube trandasi kele
tas knygų, kurias nariai skai
to biliardas, pianai kiti daik

tai žaismėms. Visas setas viso- 
vogų dėl kilnojimo. Bolė 
dėl baksavimo ir matrasas 
praktikos ristis. Kas vaka- 
ten šls-tas sportų yra vei-

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Elzbietos Petrie- 

nienės, gyvena Chicagoj, mergi
nos pavardė Čederaitė. Turiu 
svarbų reikalą, atsišaukite.

MARCELĖ ČERNAUSKAS 
928 W. 38 rd St., Čhicago, III.

METROPOLITAN 
ELECTRIC^ SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd St„ Chicago 
Phone Conai 2591

----- ,kių
yra 
dėl
ras
kiama. Tenai treniruojasi sun
kiųjų vogų kilnojime čempionas 
Augustas Freimontas. Jis 
jų karalius, bet jie nėra jo 
gaiš, tik draugais.

Prezidentu Amity kliubo
p. J. J. Zolp, jis dabar vieši

raštininkas 
turtu rašt.

PAJIEŠKAU žmonių, kurie 
galėtų užlaikyti tris mano vai
kus: viena mergaitė 12, viena 
11 ir vaikiukas 8 m. Už užlai
kymą apmokėsiu. *

5216 So. Halsted St.

yra 
Ver

yra
Lie-

tuvoje. Nutarimų
Pranas Vaišvila, 
Jonas Vaišvila, ižd. B. Perešin- 
skis.

šiame kliube daug priguli 
Čiagimusių lietuvių. Jie veik*

JIEŠKAU Jono Novako, paeina iŠ 
Suvalkų apskrities. Girdėjau, 7 me
tai atgal gyveno Milwaukee, Wis. Ma
lonėkite atsišaukti patsai arba mel
džiu žinančių man pranešti — turiu 
labai svarbų reikalą. MRS. M. ZEM, 
4836 So. Ridgeway Avė., Chicago, III.

. - :..... ............. ........ .......... /
JIEŠKAU brollb Jono Jankausko, 

Ostroguro kaimo, Gražiškių vals
čiaus, Vilkaviškiu apskrilio. Nežinau 
kur gyvena čia Amerikoje. Turiu 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti 
jei kas žinote, praneškit. Tavo brolis.

J. M. JENKS 
Torston, Ohio

PAJIEŠKAU merginos arba 
našlės apsivedimui. Nejaunesnės 
kaip 25 metai ir nesenesnės kaip 
40 m. Esu našlys 35 metų. Gy
venu ant ūkės; turiu gerą dar
bą. TONY PELECKI, R. R. 1, 
Sullivan, Ipd.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
S IOUDE 'GVSTft

Jūsų stogų |>rnkiui L.ias užtaisomas 
ir guranti.ojtuuas už $4. Automobi
lių trukų patui navimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 jnetų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411*13 Ogden 
Avė. Pbcne Lavvnualc 0114.

NAMAI-ŽEMĖ f NAMAI-ŽEME

ĮIEŠKO PARTNERIŲ REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGI 2 partneriai važiuo

ti Californijon su mašina. Kas mo
ka važiuoti nuvežšiu už mažą atly
ginimą, atsišauk it j Naujienas, Bąx 
796, 1739 So. Halsted St.

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 4 kambariai, šviesus ir 

grąžtai ištaisyti; yra elektra ir ga
sas; rendos $|3.(IO į mėnesi'., 
šaukit tik maža* šeimyna.

3717 So. ♦Parnell Avė.

Atsi

RENDAI Storas su, bizniu prie 
Tautiškų kapinių. Geras biznis. Sa
vininkas 4157 So. Kedzie Avė.

JIEŠKO KAMBARIO

MOTERŲ
REIKIA patyrusių-moterų prie sor- 

tavimo skudurų. P. Goldman X Sons, 
2100 So. Iromis St.

REIKIA DARBININKU^
VYRŲ

150 NAUJŲ NAMŲ
Greitai augančioj sekcijoj, N. W 

Side, mokyklos, krautuvės ir trans- 
portacija.

$iop
įmokėjus galėsit gyvent 4-5 arba 6 
kambarių mediniame arba murihiame 
bungalow.

KAINOS NUO $2800 IKI $6200 
$100 CASR

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 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. h-ving Park Blvd.
Columbus 9552

ADDISON HEIGHTS 
NETOLI CEMENTINIO 

KELIO 
BIZNIO LOTAI 

APA'RTMENTAMS LOTAI 
REZIDENCIJŲ LOTAI 

VIENA KAINA 
$3 ĮMOKĖTI, $3 Į SAVAITĘ 

VISI LOTAI 50X150 
CHICAGO TITLE & TRUST CO. 

GARANTUOJA TITLE 
29 minutės iki vidurmiesČio. ^e- 

mė priguli didelei bankai 
Naujienos, Box 790

UŽDIRBK 100%

REIKALINGAS pekorius, gera mo
kesnis, darbas pastovus. S. Rumchaks, 
738 W. 31 st St.

REIKALINGA vyro, rūbų pardavė
jo. Gera vieta geram ir darbščiam 
žmogui. Atkius Freund, 48th and 
Ashland Avė.

REIKALINGI pardavėjai “to soll- 
cite roofing”. Alga ir nuošimčiai. W. 
Gernhofer, 2800 Washington Blvd., 

REIKALINGAS vaikinui kambaris 1 uugštas.
prie mažos šeimynos, Bridgeporto j 
apielinkėj, ne brangesnis 10 dolerių 

mėnesi.
Pranešk i t j

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted Street 

W. F.

REIKALINGAS kambarys su val
giu. Turiu 10 metų vaiką su savim. 

Box 797, 1739 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

AUTOMOBILIAI

IEŠKAU vaikinų ant kambario, 
su valgiu ar be valgio. Netoli dirb
tuvių, vienas blokas nuo Halsted 
Street.

Kas norit, galit ateiti pažiūrėti.
Klauskit įvertai’.racijoj.

919 W. 20th Street 
M. Malinauskas

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282' <

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir jiopieruojam. Už

laikėm malęvą, popierą, 
stiklu.^ ir t. t.

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

J

PIRKIT PLUMBINGIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35% 

Mes oarduolamė visiems olselio 
kainomis

LėVintha! Plumbing Snpply Con 
1637 West Divislon SU 

netoli Marshfield

Tel. Prospect 1297*

F. J. YANAS 
Geležinių daiktų ir jrankių 

krautuvė

2805 W. 63rd Street• •

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

LIETUVIŲ SPAUSTUye
Spauzdinam įvairius spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

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

Z

lel. Pullman 1413
„ JOHN TENINGA
Namų Statytojas ir Generalis

__ _ Kontraktorius
32 West lllth Place 

v_, Chica'go, III. 
—< ——————

Jtudebaker automobi
lini yra vieni iš tvirčiausių 
r kainos prieinamos, nes 

kompanija pati viską ga
mina. Tokiu budu Studc- 

ir yra užvadintas “one profit 
Niekas kilo pelno negauna

baker 
car”.
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 

i bodies, enginus, transmisftion, d;ffe- 
i renciaj 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 
Kuraitis ir A. Kasulis, VedėjaiD.

VIENO TONO TROKAS 
FORDAS, visai gerame 

vyje, labai tinkamas dėl 
sernės ir buČernės.

Parsiduodil pigiai.

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St.

sto- 
gro-

PARSIDUODA soda water route 
ir/trok'as. 2900 Lowe Avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir gro

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

PARDAVIMUI delikatessen, gro
sernė, cigarų, ice cream, saldainių 
krautuvė. Ant kampo 2958 W. 38th 
Street.

NEGIRDfiTAS BARGENAS
Parduosiu savo garadžiaus da

lį už $§50. Yra du partneriai. 
Turiu 12 gerų karų ir įrankių.

STANLEY MARKS
9927 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA ar išsimaino 
labai geroj apielinkėj minkštų 
gėrimų parloris i ant gražaus 
bungalow ar 2 augšČių mūrinio 
namo. 5001 W. 29th PI., Cicero, 
Illinois.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė daranti $100 kasdien. 
Vienas bučerys lengvai padarys 
$1000 sąvaitėj. \ 4 pagyvenimui 
kambariai. Rendos $60. Dalis 
cash, kiti ant/išmokė j imu, geras 
lysas, 8856 Lowe Avė.

PARSIDUODA grosernė, Ice 
cream, saldainių, mokyklos reik
menų ir kitų smulkmenų krau
tuvė. Parduosiu arba mainysiu 
ant bile ko. Taipgi priimsiu 
partnerį, nes einu į kitą biznį.

1715' So. Jefferson St.

PARDUODAME kendžių, ice cream 
tabokos ir cigarų krautuvę. Parduo
du, nes turiu du bizniu. Galima ma
tyti nuo 8 iki 12 vakare.

1737 So. Union Avė.
' Tel. Canal 2555

PARSIDUODA delicatessen ir gro- 
semė, 3 pagyvenimui kambariai. Sa
vininkas laikė 4 metus —- apleidžia 
miestą. Pigiai už cash.

238 W. 47th Street

PARSIDUODA 
ir barai. 711 W. 
Normai 5147.

saliuno rakandai
69th St., Telefonas

Dabar Laikas Statyt 
Namus

REDLIN — HERMAN
Namų Statytojai 

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

Tel. Brunsvvick 7020 
atdara vakarais

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

PIRKDAMAS ŲŽ >/2 KAINOS
Biznio ir rezidencijų lotai, 

gos arčiausioj subdivizijoj, 
Archer ir Crawford Avė., 2 
nuo karų linijų, 35 minutės iki 
miesčio, tiesi linija, nereikia 
sėsti.
30 pėdų rezidencijų lotai’.........
60 pėdų upartmentų kampui $1,900 
65 pėdų biznio lotai ...............
59 pėdų biznio kampai ...........

Biskj jmekėti, kitus lengvais 
siniais išmokėjimais.

SHIVELEY & 
WHITE

Subd. ofisas, N. W. kampas Archer 
X Cravvford Avė.

Phone Lafayette 4007 arba Pros. 1G16

Chica- 
netoli 
blokai 
vidur- 

per-

$595

$1,250
$3,500

mene-

$390
DEL bulvaro namo didumo 

lotas 33X150 pėdų, Gailime 
distrikte, netoli bažnyčios; mo 
kykla skersai gatvės. Y 
geri 
Rusai 
tuota

ra visi 
patogumai; gatvekariai, 
ir traukiniai. Titlo garan 
per Chicago Title A Trusl

NAUJIENOS, 
1139 S. Halsted St. 

Box 773

KANKAKEE UPE

Pasirihkimui 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.

Puikus namams lotai
APRUBE2IUOTAS skaičius apru- 

bežiotų lotų, 30x125, “Highlands”, 
8700 S. Central Avė., tiktai 30 mi
nučių nuo vidurmiesČio.

PIONEER REALTY 
128 N. Wells St. Franklin 4070

LENGVA padaryti didelj neiną, 
jeigu jus jvestuosite savo pinigus 
protingai. Muscel Schoals yra ge- 
riausis, saugiausia investmentas šian
dien. Jungtinių Valstijų valdžia da
bar nesenai išleido du milionu dole
rių dėl įstaisymo Muscel Schoals. 
Pirkit ten kur yra ateitis. Ix)tni $500 
iki $5,000, U įmokėti, kitus išmo
kėjimais. Del informacijų kreipkitės 
Naujienos, Box 791.

PARSIDUODA 148 akrų žemės 
farma, Michigan Valstijoj, arba mai
nyčiau į prapertę Chicagoj. Randasi 
visa mašinerija, gyvuliai, geri budin- 
cai; arti upės ir Summer Resortų.

Kreipkitės
B. KAIRIS

5926 So. Elizabeth Street

PARSIDUODA 3 flatų mūrinis na
mas, pigiai. 1807 So. Peoria St.

2 FLATŲ medinis namas, muro 
pamatu, 5—6 rūmai, iibudu furnasu 
iildomi, Karužas cementuotas, lo
tas 30X125, Kraži vieta. Parduosiu 
ar mainysiu. Kaina $9500, įnerti 
$2500.

Pašaukit Prospcct 5473

.SVARBI PRIEŽASTIS’

Nupirksite 2 lotus labai puikioj 
apielinkėj už pusę kainos; irgi tu
riu .kastantinką ir Kero Gas Burner- 
ius. Kurie norėtumėt galite mano 
vietą užimti ir parduoti tuos Kero 
Gas Bumerius, daug pinigų galite 
pasidaryti. Priežastį patirsit ant vie
tos. Matykite vakarais tarp 7:80 

vai. vakare.
W. F. BUfSHAS 

4138 So. Western Avė.
2 Tldtus

Phone Lafayette 5225

ir
9

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 2 stubos ir 3 lo

tai, parduosiu viską sykiu. Vie
ta labai graži. Reikale bargeno 
kreipkitės MRS. M. ZEM, 4836 
So. Ridgeway, Chicago, III.

PARSIDUODA medinis na
mas, krautuvė ir šeši kambariai 
pagyvenimui; sykiu su bizniu — 
groserne ir delikatessen. Apie- 
linkė apgyventa visokių tautų. 
Kaina $12,000.

2053 W. 18th Street

KODEL NENUSIPIRKTI 
BRIGHT’SO MURINI 
BUNGALOW PRIE
ŠAIS MIESTO PAR
KO Už $750 CASH?

dideli kambariai su miegamais5 
porčiais, gyvenamasis kambaris turi 
ugniavietę ir įmūrytas knygoms šė
pas. Valgomasai kambarys jmuryta 
bufetą; maudynė turi įmūrytą varią 
ir šėpą skalbiniams. 2 dideli mieg- 
kambariai su puikiom šėpom. Dide
lis augštis. Arti Katalikiškos Baž
nyčios ir mokyklos. Imk Grand Avė. 
karą iki Meade Avė. Eik 2 blokus 
į šiaurę ir pamatyk šiuos puikius 
namus šiandie. Tai nieko nekainuoja. 
Mes ešfeme tikri, kaip Tamsta juos 
pamatysite Tamsta sutiksite, kad jie 
yra verti tos kainos, kurią mes pra
šome. Mes duosime speciales sąlygas 
pirmiems penkiems (5) pirkėjams. 
Pamatykite savininką.

Meade Avė., kampas Altgeld

I

PUIKIAUSI VIETA 
ROAD HOUSE

DEL

12 kambarių mūrinis 
akrai žemės, 3 karams 
Namas karštu vandeniu apšildomas, 
elektra, gasas ir vanos. Yra sodnas 
ir daug medžių prie pat Forest 
Preserve, ant cementinio kelio. 8 my
lios ‘nuo Chicagos. Parsiduoda labai 
pigiai arba išsimaino ant loto arba 
mažo namo.

Atsišaukite nuo ryto iki 10:00 va
landos arba vakarais.

P. GASIUNAS
3101 So. Halsted St. 
Telefonas Yards 1119 

arba
Telefonas Blvd. 004-5

ną m a s, 3 
garadžius.

AUKSINĖ proga pigiai įsigyti 5 
kambarių namą su visais paranka
mais ir garadžiu. Kaina lahai pigi, 
nes turiu apleisti miestą. Ateikite su 
žmona tuojaus ir atsineškite rank
pinigius.

Savininkas
3423 W. 61st Street

MOBTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečiui, Morgičiua 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedzae Ava^ 

Lafayette 6788

$250,000 •
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažai; komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 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_ 
nešintais išmokėjimais.

RELIANCE REALTY 
& MORTGAGE CO.

30 N. LaSalle St. Franklin 1808

MOKYKLOS
Vasarinės Klesos

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

College
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

AUKSINĖ proga dėl labai svar
bios priežasties, parduosiu arba mai
nysiu ant Chicagos prapertės savo 5 
kambarių namas su saliuno bizniu, 
gasolino stotis ir standa. didelis plo
tas žemės, 16 mylių nuo Chicagos. 
Kas pirmas, laimės. Del informacijų 1 siŠaukit 
atsišaukit F. TVERIONAS, 616 W. . TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
Garfield Blvd. * 672 W. Madison Street.

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At- 
............ 1 arba rašykit INTERNA




