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SLA 36 kuopos dele
gatai Seimo priimti

Kanada reikalauja balso 
Britų sutartyse

Penna republikonai “primary” 
kampanija) sufabrikavo A.D.F. 

prezidento Green laišką
Iš SLA Seimo Brooklyne
(Telegrama Naujienoms)
BROOKLYN, N. Y., birž. 

22. — Chicagos Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoj 36- 
tos kuopos delegatai tapo 
priimti.

[Buvo protestų, kad 36- 
tos ku’opos delegatai buvę 
neteisėtu budu išrinkti].

Zeiglero kuopos delegatai 
komunistai buvo vardošau- 
kiu atmesti 114 balsų prieš 
84, kai kuriems delegatams 
susilaikius nuo balsavimo.

— Bakanas.

Sovietų ambasadorius 
Japonijai išvažiuo

ja namo
TOKIO, Japonija, birž. 22. — 

Sovietų Rusijos ambasadorius 
Kopp pranešė užsienio departa
mentui, kad birželio 27 jis išva
žiuosiąs į Maskvą dviem mėne
siam. Girdėt betgi, kad jis visai 
nebegrįš į Tokio.

Bandė išsprogdinti ka
talikų bažnyčią

TORONTO, Ont., birž. 22.— 
Policija areštavo vieną VVilIia- 
mą Skeeley, kaltinamą dėl ban
dymo išsprogdinti dinamitu vie
tos Sv. Marijos katalikų baž
nyčią. Suimtasis, pasak polici
joj prisipažinęs, kad “tam dar
bui padaryti” jis buvęs ku-klux- 
klano pasamdytas.

GALESBI’RG, III., birž. 22. 
— Gazu nusitroškino Lola Ful- 
tonienė, 29 metų. Ji skundėsi 
dėl blogos sveikatos.

/ MUSKOGEE, Okhuibirž. 22.
Vakar čia buvo jaustas že

mės drebėjimas*.

AR NORI Kį PARDUOTI,1 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už Žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

PardunkH kas jums nereikli 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Kanada reikalauja balso 
Brity sutartyse

Parlamentas priėmė rezoliuciją, 
kad Anglija nedarytų sutar
čių be Kanados pritarimo

OTTAAVA, Ont.'bitf. 22. — 
Kanados atstovų butas priėmė 
premjero MacKenzie Kingo pa
siūlytą rezoliuciją, kuria nusa
koma:

“Ligi jo didenybės [Anglijos 
karaliaus; ministeriai Kanadai 
patars ratifikuoti bet kurią su
tartį ar konvenciją, paliečian
čią Kanadą, arba reikš pritari
mo bet kuriai sutarčiai, kon
vencijai ar traktatui dėl mili- 
tarinių ar ekonominių sankcijų, 
pirma jie turi gauti Kanados 
parlamento pritarimą.”

Parlamento atstovas Henri 
Bourssa įspėjo, kad Kanada 
neturinti perdaug ankštai bro
liautis su Anglija ir jos užsie
nio politika, kadangi anksčiau 
ar vėliau Anglija pulsianti 
Franci ją.

Philadelphijos paroda 
bus atdara ir sek

madieniais
PHILADELPHIA, Pa., birž. 

22. — Nežiūrint bažnytininkų 
protestų, direktorių taryba nu
tarė Tarptautinę Sesuuieenten- 
nial Parodą laikyti atdarą žmo: 
nėms ir sekmadieniais. Iš ketu
rių dešimčių tarybos narių tik 
vienas buvo priešingas sumany
mui. Tasai vienintėlis asmuo 
buvo metodistų episkopalų vys
kupas Beny. Jis rezignavo iš 
komiteto.

Kinų premjeras > 
Yen rezignavo

PEKINAS, Kinai, .birž. 22.— 
Atsistatydino Pekino valdžios 
premjeras Dr. W. W. Yen, ku
rio kabinetas buvo sudarytas 
šių metų gegužės 13. Premje
ro pareigas laikinai eis laivyno 
ministeris, admirolas Hsikuei.

Svaigalų kontrabandos 
sutartis sp Kuba

VVASHINGTONAS, birž. 22.
Valstybės departamentas

vakar pranešė, kad Havanoj pa
sikeista su Kuba trijų sutarčių 
patvirtinimais. Dvi tų sutarčių 
padarytos dėl svaigiųjų gėri
mų ir jų kontrabandos, trečioji
dėl ekstradicijų.

FRANCUZŲ AVIAT0RIUS 
UŽSIMUŠĖ

ŠERBURGAS, Francija, birž. 
22. — Francuzų laivyno hidro- 

’ planas trenkė į stovinčio Šer- 
burgo vandenyse Amerikos tor
pedinio laivo Lamson stiebą, 
persivertė per denį ir nukrito 
į vandenį. Hidroplano pilotas 
užsimušė.

Pennsylvanijos “primary” 
rinkiny skandalas'

Republikonų politikieriai kam
panijai sufabrikavo ADF pre
zidento Green laišką

VVASHINGTONAS, birž. 22.
Senato komisijai tyrinėjant 

įvykusių Pennsylvanijos valsti
joj republikonų kandidatų j 
senatą nominavimo (“prima
nęs”) skandalą — gauti nomi
naciją savo statomiems kandi 
datams republikonų politikie 
riai yra pažėrę 3 milionus dole 
rių! — iškelta į aikštę dar vie 
nas skandalas. Tai Amerikos1 
Darbo Federacijos prezidento, 
Williamo Greeno, laiškas.

Peppero-Fishero kampanijos 
vadai prisipažino senato komisi
jai, kad jie tiesiai sufabrikavę 
ir paskelbę laišką, kurs neva 
buvęs gautas iš A. D. F. prezi- ‘ 
dento Greeno, ir kuriuo neva p.
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publikonų politikieriai, jį sufab
rikavę, turėjo drąsos išspaudin-

Green pataria organizuotiems į francuzų kariuomenę, kuri kariauja Sirijoj. Vienok spėjama, 
darbininkams remti Peppero kad Amerikos ambasadoriaus įsimaišymas išgelbės jo gyvastį.
kandidatūrą. sįapsEZEtaasįrtchBtestfldeBHSS

Wm. Green niekados tokio
laiško tai buvo bjauriau- VoKietlJOS ^30^ H10
sias falsifikatas, o betgi re-, * r **

kėjimas aliantamsi;
ti dar vietos laikraščiuose kaip 
didžiausj skelbimą.

Sužinojęs apie tai A. D. F. 
I>rezidentas, suprantamas daly
kas, tuojau nugynė, kad pana-! 
šaus aiško jis niekados niekam 
nėra rašęs. Bei ne visi, kurie 
skaitė republikonų politikierių 
fabrikatą, galėjo pastebėt 
Greeno nuginčijimą, ir tuo bu
du klastininkai savo tikslo at
siekė. ...

Tą dalyką senato komisijoj 
išvilko aikštėn jaunas Wiscon- 
sino senatorius La Follette. 
Liudininkų suole buvo pulk. 
\Vood, republikonų kampanijos 
komiteto vakarinei Pennsylva- 
nijai .pirmininkas. Kai pulk. 
Wood, kitų senatorių išklausi
nėtas, ruošės jau apleisti liu
dininko suolą, senatorius La 
Follette išsiėmė iš kišenės laik
raščio Gazette Times gegužės 
14 dienos numerį ir parodė 
Woodui išspaudintą ten skelbi-, 
mą su neva A. D. F. prezidento 
Greeno laišku.

Pulk. Wood pabalo.
‘'Tamsta matai štai šitą skel

bimą -s'U laišku, kurs yra neva 
VVilliamo Greeno pasirašytas ir 
tamstai adresuotas?” paklausė 
senatorius I^a Follette. • «

“Taip, matau”, atsake susirū
pinęs pulkininkas Wood.

“Bet p.- Green savo pareiški
me, sako, kad jis niekados nie
ko panašaus nėra rašęs ir kad 
tas laiškai yra melas”, kvotė 
šen. La Follette.

Pulk. Wood tada prisipažino, 
kad jis niekados tokio laiško iŠ 
p. Greeno negavęs, bet teisinos, 
kad ne jis patsai laišką sufab- ’ 
rikavęs, o tik kiti kampanijos 
komiteto asmens...

Didele traukinio katas
trofa Francijoj

TOUR$, Francija, birž. 22.— 
Septyni pasažieriai buvo užmuš
ti ir trisdešimt sužeisti, susikū
lus greitajam traukiniui, ėju
siam iš Paryžiaus iš Bordeaux. 
Nelaimė atsitiko netoli nuo 
Vouvray, septynios mylios nuo 
Tours.

Naujas Japonijos amba
sadorius Berlihui

TOKIO, Japonija, birž. 22.— 
Nauju Japonijos ambasadorium
Vokietijai tapo paskirtas Ha-nimum 56°, maksjmum 79° F. žiavo atostogoms į Wisconsiną 
ruichi Nagaoka, buvęs ministerfj ■ šiandie saulė teka H- žvejoti, iškabinę ant krautuvės 
ris Haagoj. džiasi 8:28 valandą^ durių iškabą: “Gone fishing.”

t Pacific and Atlantic Photo]
Bennett J. Doty, amerikietis, kurį francuzų karo teismas 

nuteisė sušaudyti už pabėgimą iš armijos. Mat, jis buvo įstojęs

Per metus ir devynis mėnesius 
Vokietija jau ,sumokėjo per 
430 milionų dolerių

BERLINAS-, birž. 22. — Ge 
nerąlinis reparacijų suėmimo 
agentas, amerikietis Seymour 
Gilbert, paskelbė savo praneši
mą apie Vokietijos reparacijų 
aliantams mokėjimą, einant 
l)aweso planu.,

Generalinis agentas pabrėžia, 
kad Vokietija labai akuratingąi 
sumokanti privalomus mokes
nius. Per pirmuosius metus ir 
per devynis antrųjų metų mė
nesius, iki šių metų gegužės 31 
dienos, Vokietija - sumokėjus 
aliantams viso 430,956,180* do
lerių. „ . .........

Iš apie 200,000,000 dolerių, 
Sumokėtų per devynis aųtrųjų 
metų mėnesius, Franci j a gaviis 
$109,935,714, Anglija $39,615,- 
000; likusioji mažesnė dalis bu
vus paskirstyta kitoms mažes
nėms aliantų valstybėms —Ita
lijai, Belgijai, Rumanijai, Ja
ponijai, Portugalijai, Graikijai, 
Lenkijai ir Serbijai.

Halleris ir šeptyckis pa- 
. sitraukė iš Lenkų 

armijos
VARŠUVA, birž. 22. — Du 

žymiausi lenkų kariuomenės ge
nerolai, Haller ir šeptycki, įtei
kė prezidentui Moscickiui rezig
naciją, kuri tuojau buvo pri
imta. Haller ir šeptycki abudu 
yra Pilsudskio priešininkai.

BBOOKVVAYVILLE, Pa., bir
želio 22. — Keturi asmens pa
tykoję sugavo advokatą Finchą, 
išsidangino automobiliu į mi.Š-
ką ir, ištepę degutu ir išvolioję rie parodytų, jogei jie yra au- 
plunksnose, paliko. Finch buvo tonizuoti delegatai į tarptautinį 
kandidatas į distrikto gynėjus, eucharistinį kongresą Imigraci-
bet rinkimuose pralaimėjo.

Chicagai ir apįelinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Vietos Faris Jewelry and Op- 
' tioal krautuvė uždarė savo du
ris visam mėnesiui, pradedant 
nuo šio pirmadienio. Krautuvės 

Vakar temperatūra siekė mi- savininkai ir tarnautojai išva-

Aplamai gražu ; nedidelė tem 
peraturos atmaina; vidutinis, ’ 
daugiausiai vakarų vėjas. i

Francuzai pradėjo ofen 
sivą prieš dmzus

Francuzų artilerija didžiulėmis 
anuotomis naikina puikiuo
sius Damasko daržus

BEIRUTAS, Sirija, birž. 22. 
— Gavę sustiprinimų iš Mor6k- 
kos, francuzai iš naujo pradėjo 
ofensivą prieš druzu-s DžebcHo 
krašte. Du francuzų pulkai, iš
žygiavę vienas iš Salchado, ant, 
ras iš Seteidos, po trijų dienų 
turės susitikti Džebely.

Padėtis Damaske pablogėjo. 
Sukilėliai naktimis puola ryti
nius vartus, ir francuzų artile
rija didžiulėmis armotonMs 
bombarduoja Gutnop daržus. 
Du daržų kaimai buvo dulkė
mis paversti.

Bijoma, kad francuzai nesu
naikintų didesnės dt.lies tų pui
kiausių dafžų, .sudarančių Da
masko oazę ir garsių jau pei; 
du tūkstančiu metų.

Daugiau “eucharistinin- 
ky” sulaikyta Ellis saloj
NEW YORKAS, birž. 22. — 

Per pastaras kelias dienas su
laikyta atplaukusiuose į New- 
Ybrką laivuose ir nugabenta į 
Ellis Islandą kvosti apie 160 
asmenų — katalikų, protestonų 
ir keletas žydų, tarp jų vienas 
rabinas, kurie visi sakosi ke
liaują į'eucharistinį ‘ kongresą 
Chicagoje. Tarp sulaikytų dau
giausiai yra pietų kraštų sla? 
vai — kroatai, serbai etc. Spe- 
ciale imigracijos inkvizicija de
šimtį sulaikytųjų jau įsileido, 
šeši įsakyta deportuoti, visi kiti 
dar tardomi.

Pasirodė, kad nė vienas jų 
neturi tinkamų kredencialų, ku- 

jos vyriausybė mano, kad jie 
yra paprasti imigrantai, tik de
dasi šventkeleiviais, idant išsi
lenktų imigracijos įstatymų.

! Uždarė mėnesiui krau
tuvę ir išvažiavo žvejot

I DANVILLE, tll., biri 22.—

Oro pašto aeroplany pilo
tai sustreikavo

Aviatoriai reikalauja saugesnių 
ir stipresnių aeroplanų pašto 
siuntiniams gabenti

Oro pašto aeroplanų pilotai, 
skraidantieji tarp Ghicagos, 
Mihvaukee ir St. Paul, Minne
sota, vakar sustreikavo. Jie 
pranešė kontraktoriui Charles 
Dickinsonui, kad jeigu jiems 
nebus parūpinta saugesnių ir 
tvirtesnių aeroplanų, tai jie ne
sijudinsią nė iš vietos.

Dickinsonas pareiškė, kad jis 
su oro paštu turįs nuostolių ir 
todėl pilotų reikalavimų negalįs 
išpildyti.

Streikas tęsias, ir keliolika 
maišų su siuntiniais, kurie tu
rėjo eiti oro paštu, buvo pasių
sti į atitinkamus miestus trau
kiniais'.

Neleido Ku-klux-|danui 
. ruoši demonstraciją

CLEVELAND, Ohio, birž. 22. 
— Visuomenės saugumo direk
torius Edwin Barry atsisakė 
duobti leidimą Ku-klux-klaniečių 
organizacijai suruošti Clevelan- 
de demonstraciją liepos 31 die
ną, motivuodamas tuo, kad dėl 
tokio(s demonstracijos galį kilti 
rimtų žmonių neramumų.

Francuzai pasipiktinę 
jankių elgesiu •

PAHY4TUS, birž. 22. —Fran- 
cuzų spauda ir žmonės pasipik
tinę elgesiu trijų turinčių dau
giau pinigų negu proto amieri- 
kiečių, kurie važiuodami iš 
Serburgo traukiniu išlipdė vi
sas vagono sienas ir lubas ir 
aslą ir suolus popieriniais Fran- 
cijos frankais. Kai kondukto
rius užprotestavo dėl tokio iš
niekinimo Francijos pinigų, 
jankiai ėmė laistyti jį šampanu 
iš butelių.

$440,000,000 income 
tax mokesnių

WASHINPTONAS, birž. 22. 
— Iždo departamento apskai
čiavimu šį birželio mėnesį paja
mų mokesniais bus surinkta 
apie 440,000,000 dolerių, arba 
$70,000,000 daugiau ne kaip 
praeitais metais.
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KODĖL PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

1. Naujienos turi telegrafinę pinigų 
siuntimo sistemą, kurios pagelba galima iš-

, mokėti į '4-6 dienas už 50 centų; į
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 j mus j 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, UI.

Kunkel-munkel, arba len
kiškas Monki-biznis

_______
Chicagos Daily News užvakar 

įdėjo šitokį savo koresponden
to Darsie Giliie pranešimą iš 
Varšuvos, birželio 21 data:

“j Lenkijos santykius mi savo 
seseriška katalikų valstybe Lie
tuva dabar žiūrima op^imistin- 
gai. Naujasis Lietuvos prezi
dentas yra buvęs Lenkų legio
no narys. [Ar girdėjot? Varšu
va padarė D-rą Grinių lenkų 
legiono nariu’]. Lietuvos val
džia iš tolo laikosi nuo Kaune 
laikomo latvių-lietuvių kongre
so, kurio nusistatymas lenkams 
yra nepalankusi. Toliaus, vie
nas lenkų keleivis, grįžęs iš va
karinės Lietuvos, į kurią jam 
pavyko įkeliauti nežiūrint karo 
stovio, praneša, kad žmonės 
jį labai svetingai priėmę.”

Chicagiškis lenkų Dziennik 
Związkowy, kuris vakar tą 
Varšuvos žinią išsispausdino, 
padėjęs per visą pirmą puslapį 
didžiulėmis raidėmis antraštę 
“Litwa sklania się juž ku Pols- 
ęe”, nuo savęs įdėjo dar “papil
dymą.” Rašo:

“Lietuvos ,su I>enkija santy
kių pakitėjimo priežastis yra 
nesenai įvykę rinkimai, kuriuo
se valdžiusioji Lietuvą ir ne
drauginga Lenkijai fietuvių kle
rikalų partija buvo į skutus su
mušta. Paskutinėmis savo vieš
patavimo dienomis ta partija, 
naudodamos neramumais* Var
šuvoj, buvo pasiuntus lietuvių 
kariuomenę atimti iž Lenkijos 
Vilnių. Lietuvos šaulių būriai 
buv0 jau įsiveržę 8 mylias į 
Vilniaus kraštą, bet buvo ne
darbingai sumušti ir išvyti iš 
lenkų žemės. Tasai gautas 
smūgis valandą, kai rodės, kad 
Lenkiją paskęs savo pačios 
krauju j, daugelį^ lietuvių pra
blaivino, o naujoji Lietuvos val
džia,'užėmus' vietą jau po to, 
kai dalykai Lenkijoj buvo nuri
mę, būdama iš principo prie
šinga pirmykščiai Lietuvos poli
tikai, nusitarė eiti prie susi
pratimo su Lenkija, gal būt la
bai toli siekiančio.”

Tornadas Pietų Ilakotoj
PIERRE, S. D., birž. 22. — 

Kilęs baisus vėjo sūkurys, tor
nadas, netoli nuo Smithvvicko 
sugriovė du farmos namu. Far- 
merio Gep. Renz dvejų metų 
vaikas buvo užmuštas, o jo 
žmona ir kitas vaikas pavojin
gai sužeisti.



KUPONAS

NAUDINGI KREPŠIAI

NAUJIENOS
1733 S. llahtcd St

LIETUVIŲ ANTRA DIDELE EKSKURSIJA TIESIAI jVirtuvės Reikaluose

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

kada 
j nu-

Mėsa 
Košelės 
Pajui

EVAPORATED 
MIL.K

man 
grei

Pudingai
Šonai 
Sriubos

yra 
rie-

Lietuvos Koperacijos Ben 
droviy Sąjungos VII įga

liotinių suvažiavimas

Borden's da
roma* dviejų

0 W. 33rd St 
. 35th St.

3314*^ Kooievelt Rd 
Arti St. Louit Avė.

CHICAGO, ILL.

1925 m. su 
apyvartos t 

kad 1924 m., 
skyr., kur

Buvęs S-gos Valdybos pirmi
ninkas P. Šalčius savo kandida
tūrą atsisako statyti, norėdamas 
daugiau pasišvęsti mokslo dar
bams.

Vieton išėjusių narių į Tary 
bą išrinkti: P. šalčius, E. šulčyi 
ir Januškis. '

UN$WErrCNEO

vaporated
MILK

B. Kanne’s Fair

ineiti. 
(green soap) 
daugelio eks- 

kuri tu- 
nu«i- 

sausai 
duoti 
svar-

Jeigu nebandėt, jus hežinot ką neturit. Jeigu turit 
savo receptą gaminimai tomatų smetoninės zupės, 
tada tik naudokit Borden’s Evaporated Pieną į vie
tą paprasto pieno. Jeigu gi norėtumėt pasidaryti 
tokią kuri laimėjo pitoną dovaną pastarame Borden’s 
receptų konteste tai pabandykit receptą kuris čia 
Išspausdinamas. J -j ■ ’

Suvažiavime valdomųjų bei 
priežiūros organų buvo atvirai 
ir išsemiamai nušviesta S-gos 
padėtis, jos trukumai bei pada
rytos klaidos ir nužymėtą atei
ties veikimo kryptis.

^l^ž*MJT0Į Hfft

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

(Shoping Bags)
m Šie krepšiai krautu-įf vėse parsiduoda po

M&O ■ 76 centus. Jie yra la-
| Ibai puikus ir patogus

IsutiKlėjimui pirkinių; 
■Jie yra sulenkami;

■ Įtinka dėl daug pirki-
» Inių ir dėl mažai. Jie.

tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant Šį skelbimą Ir 40c. x Persiunti
mo išlaidų 5c.

Jus Niekad Neragavote 
Nieko Panašaus!

ĮIMPERFECT IN ORIGINAL

Paul Baltutis & Co., 901 W. 33rd St.
Central Mnfg. District Bank, 1112 W. 35th St
J. P. Ewald & Co.,
S. L. Fabionas, 809
Metropolitan State Bank, 2201 W. 22nd St.

Vincent TVIila.siievzicz;

daug ir daugelyje vietų rugių 
laukus sodiečiai sėja vasarojum. 
Visa laimė, jei esant gerai va
sarai, užderėtų nors vasariniai 
javai.

Blogo laukuose rugių der
liaus jau ir dabar pasirodė ne
kokios pasekmės, kad pabrango 
duona 10 centų kilogramas.

— Lietuvos darbininkas.

THE BORDEN COMPANY
Borden BuiJding, New York

Borden’H Evaporated Vienas taipgi padaro skaniau
sią duoną, pyragus, pudingus, smetonines z u ne s ir 
sm e ton uotas daržoves, pajus, sosus, priešskonius, 
pyragaičius arba bile kitą kokį receptą kur pienas 
arba Smetona reikalinga. O kaslink kavos, jis tie
siog perkeičia visą skonį į tokį kuris jums patiks. 
Bordėh’s yra ekonomiškas naudojimui.

Tomatos yra Amerikoniška daržovė ir mėgiama 
kiekviename name. Vaikai kaip ir suaugę mėgsta 
jas valgyti. Ar jus kada bandėt pagaminti tomatų 
zupę su Borden’s Evaporated Pienu? /

čia gal i’eikėtų 'paminėti, jog 
kaip ir praeitų 2-jų metų suva
žiavimuose pasireiškė, nors ne
skaitlinga, “krikščioniškos” ko
peracijos grupė, Sakalausko va
dovaujama. .

prekes žemesnėmis kainomis 
negu buvo pirktos ir tas atsiliep
davo plačioje rinkoje. S-ga ilgi 
turėjo taikintis prie rinkos ii 
pakelti nuostolių. Bet dar sun 
kiau atsiliepė valdžios nepalan
kumas sąjungai, kuris ypač aiš
kiai pasireiškė atimant iš S-gos 
tiesioginio žemės ūkio produktų 
statymo Interdanturai teisę, mo
tyvuojant, buk S-ga nėsanti ga
mintojų organizacija.

(Kas gi musų vartotojų b-vių 
nariai? Argi ne didžiausioje 
daugumoje ūkininkai — gamin
tojai?!) Jau kelerius metus 
S-ga statė Intendantūrai javus, 
pašarą .lašinius ir sąžiningų pa
tarnavimu sutampė ne vieną šilti-1 
tą tūkstančių litui valstybės iž-

Valdybos patiektuosius 1925 
m. apyskaitą ir balansą suva
žiavimas, visapusiškai apsvars
tęs, patvirtino. Sąmatai gi, 
darbų planas pavesta Valdybai 
draug su Taryba perdibti, dau
giau prisitaikant prie dabarti
nių sąlygų. | Valdyba tapo iš
rinkti: Juodvalkis, Pakalnis, 
Matukas, šultė, Bieliūnas.*

Bet šiuo kartu jie prisidengė 
avinėlio kailiu ir laikėsi gan tai
kingai. Jų pasiūlytieji kandi
datai i S-gos priežiūros organu.^ 
nedaug rado sau šalininkų, nes 
suvažiavusieji įgaliotiniai gerai 
suprato, jog, kol jų širdžiai 
brangus Koperatyvų Centras 
nesusilikviduds ar bent neatsi
sakys partiškumo (tai vis tas 
pats) — tie ponai eis į Sąjungą 
ne darbo dirbti, bet ją^rdyti ir 
stiprinti savo Centro pozicijas.

v — Rausvi

Kuomet dedi valgj kitam sykiui į 
ledinę šėpą, neužtrenk senos dkrų, 
nes tas sukratys viską padedamą.

Jeigu turit likusio pieno ar grieKr 
nes kurį galit naudoti, naudokit už
pylimui ant varškės. Tai yra skanus 
valgis.

Atskyrimui kiaušinio baltymo nuo 
trynio, pramušk kiaušinį ir supilk 
j smailą funelį su kiaura apačia, per 
skylę baltymas nubėgs, o trynys pa
siliks funelyje čielas.

Geriau yra daryti mažesnius ir 
daugiau pyragaičių negu mažiau ir 
didesnius. Mažesni visada yra ska
nesni.

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

Į “L. Ž.”]. Suvažiavimas
įvyko Rotušės salėje gegužės 21 
d. dalyvaujant 104 koperacijos 
bendrovių bei jų sąjungų įgalio
tiniams.

Suvažiavimo prezidiumą suda
rė J. Strimaitis, Januškis ir Mi
koliūnas sekretoriatą — L. K. B. 
S. Instruktoriai — K. Bieliūnas 
ir P. Kuznecovas.

Iš Są j (ingos valdomųjų bei 
priežiūros organų pranešimų pa
aiškėjo, jog- pereitais 1921/ m. 
S-gos veikimo apystovos labai 
pasunkėjo. Viena kad visame 
krašte prekyba ėjo nenormaliai 
— neretai pirkliai dėl finansi
nių sunkumų išparduodavo savo

Tel. Lafayette 4223 ,
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, 
8228 W. 88th Street, Chicago, III.

SEKANČIUS PRODUKTUS:
ted Pieną ir ne kokj kitą. Kiekvie
name naminiame vartojime duoda 
geriausias pasekmes. Yra taipgi bū
tinas kaip cukrus ir druska. Atsi
mink Borden’s Evaporated Pieną at
einanti sykį, kaip pirksi produktus 
grosernėje.

, Virimo Receptas *
Gelatiną (drebučius) mažai kurios 

šeimininkes gamino piriniau, nes jos 
nesuprato jos vertę kaipo maisto ir 
tą daugelį būdų kuriais galima ją 
duoti. Gelatina paskanina kitus val
gius ir tuo pačiu sykiu naikina prio- 
dines rakštis skilvyje. Gydytojai re
komendavo naudoti gelatiną- kaipo 
valgį apsisaugojimui nuo riebėjimo. 
Gelatina galima pirkti daugelyj 
šių ir galima naudoti darant 
košeles, visokius prieskonius, 
nius ir tt 
ryti gelatiną yra nebrangus ii 
skanus prie valgio. Padaryk jį 
vakarienės valgiui.*

Pleiskanų mirtinas priešas tuo
jau apvalys jus nuo to įkyraus 
ir naikinančio parasite.

Pamėginkit^ bonkų per sa
vaitę ar dešimtį dienų, o busite 
nustebinti.

6Sc. vaistinėse arba 75c. per 
paštą tiesiai iš laboratorijos.

I F. AD. RICHTER & CO.
Borry and So. 5th Sts.

Drooklyn, N. Y.

vogi 
gys nesurasti

ŠEIMININKĖMS KELRODIS 
‘ Rašo ISABELLEK A Y

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

neliai kurie bus indomųs kožnai IJetuvei šeimininkei

KAUNAS, gegužės 30. — Šie
met Lietuvoj turime blogą pa
vasarį. Iš Žiemos ir beveik iki 
vidurio gegužės mėnesio vis bu
vo šalta ir labai šlapia, dėl ko 
žemesnėse vietose, ūkininkai ne
galėjo dirbt laukų darbų ir tik 
dabar tepradeda sėti vasarojų, 
sodint bulves.

Nuo gegužės 11 užstojo gie
dra, kuri vis dar tebesilaiko ir 
po šiai dienai (dažniausia su 
stipru vėju), tad labai išdžiovi
no žemę, kas kenkia augalams. 
Paskutinėmis dienomis įš dide
lės giedros pradėjo vaikščioti 
lietaus debesėliai, bet tokie de- 
bėsys paprastai tepraeina siau
rais ir neretai tais pačiais ruo
žais, o nekuriose vietose visai 
nekliudo. Kaune jau baigiasi 
trečia savaitė, kaip nėra lie
taus.

Kalbant apie pavasarį, reikia 
pažynut, kad su duona Lietu
voj šiemet, tur-but, bus striu
kai, nes gerų rugių ir žieminių 
kviečių mažai kur tėra, o blogų

MES REKOMENDUOJAME
Kellogg’s Ali Bran .buvo labai 

sėkmingas ten, kur kiti vaistai ne
gelbėjo. Todėl 4ad Kelloggs 
100% Ali Bran. Jums patiks jo 
Šutinis skonis.

Kuomet perkate pieną, bukite 
ri, kad nupirksite Borden’s Evapor

Ruffles ir 
“Charlestono” 
Šokis.
Šok ir strepsėk ir kraipyk I 
Bet saugokit neprikrėsk savo 
šokėjui akis pleiskanom-

Ištikro yra apgailėtina, kuo
met žmogus apsileidžia pleiska
nom.

Bet be abejonės, kad ta pro
paganda padarė daug žalos ben
dram koperacijos darbui, į ra
mų ekonominį darbą vietos 
b-vėse įvėle politiką, sukėlė ne
pasitikėjimą narių tarpe ir jų 
domę bei energiją nukreipė nuo 
tiesioginių uždavinių Į pragaiš
tingus ginčus bei kivirčus — 
vaisiai viso' to netruks pasi
reikšti bendrų musų koperaty
vų* susilpnėjimu, jeigu laiku ne
bus susiprasta ir grįžta prie se
niai priimtų ir išbandytų neitra- 
lios koperacijos dėsnių.

Visos tos sunkenybės atsilie
pė i S-gos prekybinio veikimo 
rezultatus neigiamai ir ji 1925 
metus užbaigė ne taip sėkmin
gai, kaip kitais metais. Bet vis
gi ji išliko dar tvirta ir paleng
voj us atmosferai visam krašte, 
reikia turėti Vilties jog ir S-gos 
veikimo apystovos pagerės ir su 
laiku ji išlygins 1925 m. nepasi
sekimus.

Intendantūrai prašant S-ga 
pastatė skerdyklą Panevėžy, kur 
dauginusiai buvo gaminami laši
niai musų kariuomenei. Netru
kus •žemės ūkio produktų priė
mimą, skerdykla neišvengiamai 
turėjo pakelti nemažus nuosto
lius — apie 40,000 litų, nes 
trumpu laiku sunku buvo pakei
sti skerdyklos darbo kryptis,pri
sitaikyti eksporto reikalams ir 
surasti rinkas užsieny.

Pagalinus S-gos veikimą sten
gėsi apsunkinti krikščioniška
sis “Koperatyvų” (greičiau k. iri. 
partijos skyrių) Centras, skleis
damas nešvarią propagandą 
S-gos narių tarpe, norėdamas 
pagadinti S-gos Vaidybos santy
kius su b-vėmis. Kiek toji pro
paganda. paveikė į prekybinę 
S-gos darbuotę, sunku apskai
tyti, nes imant absoliutines.skai
tlines, tai visgi < 
b-vėmis padaryta 
mil. daugiau, negu 
ir net Vilkaviškio 
gretimai veikė krikščionių pre
kių sandėlis,'apyvarta tesuma
žėjo 18,000 litu, reiškia apie

• Ispaniška Grietine
1 puodukas evaporated pieno at

miešto 1 % puodukyj vandens
1 šaukšto rupios gelatinos
‘/k šaukštuko druskos
’/k puoduko cukraus
3 kiaušiniai
1 šaukštas vanilos.
Lai gelatina pabūna piene penkias 

miliutas, paskui užkaitink mišinį. 
Sudėk kiaušinio trynius, cukrų ir 
druska su užvirintu pienu ir virk iki 
biskj sukietės kaip kiaušiniene. Pas
kui maišyk mišinį į kiaušinių balti
nius tirštai suplaktus; dadėk vanilą. 
Supilstyk j formukes padažytas šal
tame vandenyje ir kada atvės išimk 
ir duok j stalą su lengva grietinę ar 
kokiais prezervuotais vaisiais.

. (laudijų vąlšč.) 
o.uandžio 22 į 23 d 

iū nkin. Sušinsko pa 
nius, mėsą ir kit. Va 

Vincutė.

1 u- 
vaisių 
taldai- 

Selęantis receptas padu
bus 
šios

HARDWARE IR NAMU PAPUO
ŠIMO REIKMENYS 

Gaso fitingai, Malėva, Alyva ir 
Langų Stiklai.

Nusipirkite geriausios maišytos 
malevos galionui .............. $1.85

Calcimine visokių spalvų sva
rui ......... . ....._........ ..... . ..... 6*/ic

Blekinės buteliams kepuraitės 
svarui ...................................  19c

3345-49 So. Halsted St, 
Phone Boulevard 7022

t W Lithuania, Liepos 1?, iš New Yorko
MR. M. JANKUS IR MR A. BRAKAS

Kurie atkeliavo tuo pačiu laivu iš Lietuvos ir atvežė pasveikinimus nuo Lietuvos žmonių jų broliams 
šioje šalyj

Didelės odoje skylutės yra delei 
stokos užžiurėjimo ir valymo odos ir 
nuo perdaug vartojimo pauderio. Oda 
kuri tokia yra reikia pirmiausia nu
mazgoti karštu vandeniu, paskui šal
tu. Šiltas vanduo atidaro skylukes, 
o šaltas uždaro, tokiu budu nedalei- 
džia nešvarumui į skylukė 
Žalias skystas muilas 
yra rekomenduojamas 
pertų kaipo geriausias oda 
ri dideles, skylukes. Po kožno 
prausimo odą reikia būtinai 
nušluostyt. Savo odai reikia 
tiek pat užžiuros kaip kitiems 
bienis gyvenimo dalykams.

Ypatiška Sveikata
Imigrantai atvyksta j Suv. Valsti

jas iš visų sričių kitų kontinentų ir 
taigi turi kitokius maisto papročius 
ir gyvenimo papročius. Naturališka 
yru jiems, taigi, bandyt įgyti tų pa
čių valgių čia Amerikoje, nors yra 
gerų pavaduotoji} jiems čia Ameri
koje gamintų, tik ne visi ateiviai ži
no. Senoj tėvynėj moterjs virė mal
komis arba ant anglių ir todėl ilgai 
ėmė valgj pagaminti. Todelei Ame
rikoje reikia apvertint Amerikoniš
kus produktus kurie ypatingai pri
rengti jums pirm padėjimo ant gazi- 
nio pečiaus. Taigi, reikia tik nueiti 
krautuvėn ir peisitikrint tuos Ame
rikos produktus, o jie pasirodys to
kie pat kaip lurėjot savo šalyje. Dau- 
ge)is\tų Amerikoniškų produktų yra 
gatavai pagaminti naudojimui. Kada 
su jais\ susipažinsit, neužmiršk^ rei
kalauti jų iš vardo.

gštHH (16 un
cijų) Ir ma
žas (® un
cijų).

Naminiai Pasigelbejimai
Nuėmimui pirštų ženklų nuo liake 

■iut>tų rakandų naudok biskj saldau; 
(svveet) aliejaus; nuo aliejuotų ra 
kandų naudok kerosiną.

Sukietinimui plonų mezginių 
mazgoji,' pamerk mezginius 
griebtą, pieną.

I'rosijant minkštus ųiai'škinių 
kietus nesulenk jų, nes taip jie 
tai išsinešioja. Prosyk išskėstu

Prašalirųmui juodylo plėtmų nuo 
patiesalų, tiktai apibarstyk druska 
plėtmą. Druską per kelis sykius už- 
pildinėk iki juodylas bus ištraukta.

Grožės Patarimai

BALTIC AMERICA LINE
120 No. LaSalle St.

JIE GRYŽTA TUO PAČIU LAIVU •
į savo gimtąją šalį ir parveš pasveikinimus iš šios šalies. •
Lietuviai, kurie mano atlankyti savo gimtąją šalį arba mano grįžti namo ir norėtų prisidėti prie šios 
didelės ekskudsijos, turėtų užsisakyti sau vietas tuojau.
Del smulkmenų ir kainų atsišaukite prie bile vieno čionai pažymėto musų autorizuoto agento:

Naujienos, 1739 So. Halsted St.
Sawickas, 726 W. 18th St.
V. M. Stulpinas, 3311 So. Halsted St.
Universal State Bank, 3252 So. Halsted St.
John J. ^olp, 4559 So. Paulina St.

1725 W. St.

Revizijos Komisija išrinkta 
toje pusčdyje, kaip buvo perei
tais metais. .

TOMATŲ SMETO
NINĖ ZUPfi 

. « V .
2 puodukai Borden’s 

Evaporated pieno
1 puodukas ’ vand.na
2 puodukai tomatų, iš dč-

žėa arba šviečiu
2 rlekeii avoguno

1 šaukštuko* kopuatų pet- 
ruškų

1 kamblys salierų (felery) 
į^i babkavo lapo

1 čielas elove
1 šnukAtuknH druskos

% šaukštuko pipirų
1 šaukštukas cukraus

Vi šaukštuko sodos
2 šaukštai sviesto 
2 šaukštai miltų

Sudėk prlsmokus su tomatoin, 
virink 20 minutų, ir nukošk. 
Hbtarpyk sviestų dubaltavam 
virduly), dndėk miltus, ir mai
šyk iki išsiplaks. Atm>šk pie
nų su vandeniu, ir pilk pa
lengva | sviestų ir miltus, 
maišant iki sutrištės. Virk 
dar dešimts minutų. Dad.k | 
tomatas sodų, išplak, ger^i, tr 
palengva dadėk baltų šo
ku, po biskj ėrtt syk, maišant 
kiau/ai . kožnų kyk| pirm de
dant daugiau tomatų soso. 
Pankui Išplak zupę pilnai fr 
duok ttioj j atali).

ATMINKIT
Borden’H Evaj>orated Pie
nas yra dusyk riebesnis 
negu paprastas piertas. 
Jiįs turite naudot pusę 
vAndens ir pusę Borden’s 
Evaporated Pienę jeigu 
norit naudoti jį kaip pa
prastą pieną. Jeigu turit 
savo receptą, kuris reika- 
latlja Smetonos, naudokit 
tiek Borden’s Evaporated 
Pi^no kiek reikalauja 
Smetonos.

DYKAI
109,000 moterų nuolatos pr^ 
siunčia mums naujus receptus 
su Borden’s Evaporated Pienu. 
Jeigu jus norit šinoti kaip 
pasidaryt tuos (vairius recep
tus su Borden’s MpUdykit ku
ponų pašymėdarbos kokių re
ceptų jutps reikia. Ir prisės
kit mums.

orueHi
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Diena

New. Britam,'Conn. ■
-------- —

šiame mieste oras yra tyras, 
nes jame nėra tiek daug dirbtu
vių dūminių kaminų, kadangi 
didžiuma dirbtuvių naudoja 
elektros jiegą, o ne garą. Todėl 
tai čia yra tyras ir sveikas oras 
dėl visų šiam mieste gyvenan
čiu žmonių.

Ai ame mieste yra ir lietuvio 
nemažas burelis ap. igyvenusių

- apie 5,000 šeiminų. Tam bū
ry yra visokių nuomonių žmonių 
— daug apsišvietusių, ir pro 
šviesą praėjusių, ir laisvamaniu, 
yra ir tamsunėlių. kurie da te- 
bestato ant kito vardo praper- 
tes? O apšviestesnieji turi nuo
savą gražią svetainę ir joje tan
kiai rengia gražius pasilinksmi\ 
nimus ir -prakalbas.

Birž. 10 <|. pas mus apsilankė 
kun. S. B. Kryszczunas, kuriam 
buvo surengtos prakalbos Lietu
vių svetainėj, 351 Park St. Pra
kalbos buvo įdomios; rodė net 
trejetą 
aiškino, 
dinta.

rodė 
dangų ir kitus dalykus 

Publika buvo užgano-
— Ten Buvęs.

Lietuviy seimas ir 
“Lietuviu Diena“

Valstijų,_ be 
i m basa

Pa., dirbdamas kasyklose iki f“ 
1921 metų.

3) Mikašauskas M., tūlą lai; 
ką gyvenęs (Jiieagoje, 8812 
Huuston Avenue.

būtent, nustatytų dd. tėvynę Lietuvą nėra dar užmir- 
Tiedu Šęs ir jos visai išsižadėjęs. Lic- 

svarbųs lietuvių įvykiai alsi- tuvių parapijos, Rymo-katalikų 
butų vienos savaites bėgyje, r••
kas Amerikos lietuviams duotųjmai, draugijos, kliubai, 
didelės progos drauge aplanky-j 
Ii Pasaulinę Parodą, Seimą ir 
“Lietuvių Dieną”).

Kaip pirmas, taip ir antras 
sumanymas yra labai praktini 
ir kaip Pbiladelpbijos, taip ir 
kilų kolonijų lietuviams prie- 

gražumu parodos laukų ir sta- dermė yra prie abiejų prisidėti, 
lytų papuošti. Matote, paitMjos Seimas, nėra taip sunkus dar

bus sušaukti, bet norint “Lie
tuvių Dieną“ pažymėti ir pa
daryti šaunia, reikalinga nema- 

stvbėtis reikia iš to,jžai ir iškaščių. Didžiausia naš- 
ikii ta to sunkaus darbo slūgsta ant 

pačių philadelphicčių; mažės-
• ( ne dalis ant kolonijalių lietu

vių. Bet čia reikalinga kaip vie-
• niems, taip ir antriems priside- 

ti darbu ir pinigais. Dėlto kad 
garbė priklausys, jei tik mokė
sime “Lietuvių Dieną” šaunia 
parodyti, visiems lietuviams 
amerikiečiams; jei pasirodysi
me prastai, nešlovė puls taip
gi ant visų.

Seimas, kaip buvo skelbta, 
I susidės iš bankieto, posėdžių, 
joneertų ir pamatymo pačios 
parodos ir Pbiladelpbijos išto- 

I riškų vietų; “Lietuvių Diena” 
— 'iš manistacijos, lietuviškų 

| dainų, šokių ir pasveikinimo 
j 150 metų Amerikos* Neprigul- 
mybės, sąryšyje su Lietuvos 
Nepriklausomybe. Visi trys da
lykai yra labai svarbus ir jie 
turėtų Tuti .labai tinkamai ir 
šauniai pažymėti. Maniefstaci
joje norima atvaizdinti Lietu
vos istoriją, paskirsčius į ke
lias epokas. Reikalinga labai 
tvarkus maniefstaeijos sustaty
mas, atatinkami drabužiai, nu-’ i davimai, išpuošti vežimai, ar-J 
listiški darbai tam reikalui, i 
“Dainos Dienai” parinkti lie-i 
tuviai dainininkai, chorai, šo-' 
kiai, jų sutvarkymas ir chorui 
atatinkamas generalis vedėjas.1 
Atlikti atsakomingai tuos dar-| 
bus reikia kiekvienam lietuviui 
prisidėti protiniai, fiziniai ir 
materialiai. Rengiama diena 
yra Lietuvių Diena ir jos nie
kas negali kitas uzurpuoti, kaip 
tik lietuviai. Partijinius ar ti- 
kėjimiškus įsitikinimus reikia 
atidėti į šalį. Gera valia ir pro
tu reikalinga pasidarbuoti, tuo
met bus visiems gera ir sma
gu. Reikia stoti visiems, kas 
tik lietuviu jaučiasi esąs ir kas’

tolinus, paroda turėjo bpti ati
daryta liktai 1927 metais, nes 
tokis laikas duotų progos pri
gyti medžiams, žolėms, kviet- 
ktnns, kuriomis statybos apso
dinta yra, bei kurios neturi lai- k 
ko sveikai prigyti ir natūraliu

viela užima ant šviežiai pripil
tų Ičniuose žemių. Tačiaus ma
čius prhdžių ir atliktų jau iki

kas nuveikta ir padaryta

ne- 
pa- 

I langei

Tel. Rl.d. 3138
25 rugp.

ar Nėprigulmingos, susivieniji- 
dailes

i utėliai, pasaulinio karo lietu
viai kareiviai, pavieniai, visi 
ateikite į pagalbų “Lietuvių Die
ną’’ šaunia padaryti.

Z. Jankauskas. ,

Philadelphia, Pa

PA IEŠKOMA

Piudas Jonas; gimęs Mar-
AmerikonI v iankoje,

Į 1895 metaisi ir iki 1911 metų
I gyvenęs Pittsburgh, Pa.
I 2) Zujus Adomas, atvykęs 
i Amerikon 1912 metais ir gyve
nęs Alehandra (gal Allegheny?)

4) Lėlį ilgas Jonas, gyvenęs 
Chicagoje apie dvidešimt metų. 

’ 5) Kasnauskis Kazys, buk 
tarnavęs Amerikos 'kariuome
nėje. „ ,

(i) Bužinskis Leonas, atvykęs 
Amerikon prieš 18 metų ir gy
venęs apie Nc\v Yorko miestą.

7) Kabo.šius Mykolas, atvykęs 
Amerikon 1910 metais ir 
venęs Cambridge, Mass.

Ieškomieji arba kas apie 
žino prašoma atsiliepti
antrašu: Lithuanian Consulate, 
38 Park Raw, New York, Ncw 
York, N. Y. —E. Feleskaitė, 

konsulato sekretorius.

gy-

juos 
šiuo

“OREMUS”
4. Woilkievic*« 

BANIS

JL1UAERKA 
'^Aekmingai pa- 
amuuja motą* 
ims prie ęim- 
lymo, patarimai 
tykai moterhni 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

lasai

Chemical Laboratory 
šitoj Laboratorijoj yra išdir
bamos garsios gyduolės, ku
rios greitai ir labai pasek
mingai g^do sekamas ligąs, 
kaip ve: 1) “Oremus
nuo pilvelio ligų, kurie labai 
greitai ir užtikrinančiai išgy
do užsisenėj ilsies pilve io li
gas, kaip ve: užkietėjimą vi
durių (Dyspepsfa), nes pilve
lis tada pradedą virškinti ii 
prašalina skausmu j iš vuln 
rių. Kaina bonkutei 75c su 
prisiuntimu 85c. 2) “Oremus’ 
lašai nuo pilvelio ligų, kaip 
ve: nuo užsišaldymo vidurių 
(Catliaro) ir nuo gasų, kurie 
susirenka žmogaus viduriuo
se nuo, kasdieninių musų 
valgių, greitai ir užtikrinan
čiai prašalina gasus ir skaus
mus iš vidurių. Bonkutė kai
nuoja 75c su prisiuntimu 85c. 
Šie vaistai yra išdirbami

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. J. SERNER 
Lietuvis Optometrist

Vai. nuo 10 ryte iki 8:30 vakare 
Nedaliomis nuo 10 iki 1 

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

Lietuviai Advokatai

Nežiūrint to fakto, kad 
rodos darbas- butų kaip ir 
baigtas laiku, tačiaus pati 
rodą eina savo keliu,
vietų eksponatais jau pripildy
ta, kitas pildo, dar kiti randa
si kelionei užpildymui. Pasiun
tiniai visokių šalių dirba sąvo 
šalių vietas išpuošti: kiti dar 
tik atvažiuoja, pav., Turkijos 
pasiuntiniai tiktai ką pribuvo, 
žodžiu, paroda pilname žydėji
me, prasidės tik apie pradžią’C 
rugp i učio.

Susipažinus- su parodos atsi
darymu ir jos eiga, mums nėra 
reikalo kalbėti apie tai, ar ji 
bus toki, kaip turėtų būti, nes 
mes negalime jos nei pagerinti, 
nei pabloginti.
'ik tas, kad mes ir musų žmo
nių
’ amatvti. 
viai 
laikraščiuose, pai^aigoje perei
tu metu pradėjo domėtis Lietu-1 
ves olicia’iu dalyvavimu paro
doje, I i t delei žinomų jau vi
siems priežasčių negalima bu
vo pleko nuveik’i i Todėl daly-, 
vavimas Lietuvos n.ifcialiai turi 
būti pamirštas.

Galime dalyvauti kitaip. Da
bar tik Amerikos lietuviams! 
reik neapsileisti, o galima bent 
Amerikos lietuviams parodoje 
pasirodyti. Tolia us gyvenan
tiems musų vientaučiams, su
prantama, nėra toji paroda taip 
cvarl’i, kaip minus ant vietos. 
Nėra abejonės, kad 
atsilankusis* lietuvis, 
miesto ar valstijos 
susidomės už mus.
Todėl pbiladelpbiečiai lietuviai, 

matydami tą svarbą, nenori

Mums svarbu!

kuodaugiausiai ją galėtų
Pbiladelpbijos lietu- 

kaip jau buvo paskelbta 
pabaigoje

Sesqui-Centennial” pasaulinė) 
paroda Philadelpbijoje prasidė-l 
jo gegužės 31 d. Buvo lai iškil-j 
mingas atidarymas parodos, nes 
joje dalyvavo ne tik aukšti val
dininkai Suvįen.
daugybė svetimų šalių 
dorių, konsulų ir šiaip kitokios 
rūšies pasiuntinių. Tarpe jut bū
vių ir Lietuvos respublikos pa
siuntinys p. Bizauskas.

Pirmą savaitę atsidariusios 
parodos užėmė “Nobles of Mys- 
tic Shrine of the Ancient Arą- 
bic Order”, kurie maršavo pa
skirtomis vietomis su iškilmin
ga baibariškai-pagoniško išdi- 

Shriner’ių pri- 
iš visų valstijų 
taipgi iš Cana- 
kitų šalių, viso

? užphikdė miestą .nraleisli tos progos musų gy- 
Turlingi ir venime, nepasirodant, kad lie- 

gerai pasiturinti užpildė hote-i tuvių tauta yra gyva, ir kad 
liūs, apartmentų stubas; bied- įcs gyvenančių sūnų ir dnkte- 
nesnieji gyveno ir valgė trauki
niuose, kuriais atvažiavo. Po

durno parodija, 
važiavo ne tik
Amerikos, bet 
dos, Cubos ir 
260,(MM), kurie 
žmonių potviniais.

stelbiamo 
rai. Nuo 
masonų

gyvumas — manev- 
14 birželio prasidės 
suvažiavimas. Po jo 
ir tt., iki paroda už

sidarys lapkričio 30 d.
Žiūrint i atidarymą paradus 

ir pačių parodos vietą, nelabai 
gerą įspūdį daro nepabaigti dar
bai ant parodos laukų. Daugel 
statybų nėra galutinai užbaig
ta, o tas nekaip atrodo. Dar 
reikės kokio mėnesio, kol vis
kas daeis iki galutinos užbai
gos ir visiško puikumo. Žiūrint

kiekvienas 
iš tolimo 
nemažiau

rų nemaža randasi ir mieste 
Philadelphia. Jie tai pasiryžo, 
kaip galėdami, išnaudoti tą mo
mentą padarius- bent savo suva
žiavimą ir “Lietuvių Dieną’’, 
hui buvo paskelbta lai k rabino- 
re, kad Seimas yrax šaukiamas 
rugp. 15, 16 ir 17 dd. Dabar 
“Sesqui-Centennial” Lietuvių 
Dienos Komitetas pasiuntė at
sišaukimus laikraščiams apie 
rengimą “Lietuvių Dienos“; ku
ri paskirta yra rugp. 28 d„ 
1926 m. (Išmintinga ir labai 
patartina butų Seimo Ruošimo 
Komisijai, kad jinai šaukiamąjį 
seimą suartintų su “Lietuvių

m.

Prityrę Vartotojai Perka

Ir Būna Pilnai 
Patenkinti

Daugiau Parsiduoda Negu Kitų

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo Kieta
3323 South Halsted St.

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

K.JURGEUONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

JOHN MINSKAS 
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Advokatas
11 S. La Šalie SI., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
'Vale a r si

3241 S. Halsted St. Tel. Yąrda 0062 
7—9 v. v. apart Panedėho ir 

PėtnyČios.

Tel. Brunswick 9243
Kazimieras S. Wiczas

Lietuvis Advokatas
204 Fiat Iron Building 

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

ir darau pppieras prie namų pir
kimo ir pardavimo.

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

IN I III Z

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Waahington St.

• Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: įlydo Turk 3395

Oreinus Chemical 
Laboratorijoj (Not Ine.) 

3313 So. Halsted Street 
Chicago, III.

«■ DR. HERZMAN ' t.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

• LIETUVIS ADVOKATAS
7 So. Dearborn St. Room 1538 

Telephone Randolph 3261
Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 

Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES .
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. PuIIman 5950
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St.
Ruimas, 1420; Tel. Dearborn 6096

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi, veda visokius sudus.

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

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

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

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

8110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI
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 5913

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZĄ

Ofisd Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
Ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

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. vNed. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras.

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

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iftkirpk šį kuponą kasdieną ir priduok J Naujienų ofisą ar į sto

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

Vienas skaitytoji'! r t skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidu.
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri- 
imamiy Triduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

. ............ ...................... ......... ^.. Atkirp čia _____--------- ---------------- — 
Data: Birželis 23, 19266 HUPMOBIUE 8

Perkant karą, priimsime Jūsų seną karą. Mainai 
Lengvi išmokėjimai.

VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ BARGENAS
Rickenbacker, Willys Eight, Ford, Dodge Bross ir Essex.

Visi karai gerame padėjime. Pardosime už teisingą Jūsų pasiūlytą kaina.
Galima matyt kasdien nuo 8 ryto iki 10 vai. vakare. Ateikite pasižiūrėt.

MID-WEST MOTOR SALES
ANTON MARGIS, Prop.

Telephone Lafayette 2082 4028-32 Archer Avė.

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

IZ > » j nuo 9 iki II vai. ryte;
r aianaosį nuo 5 jįj g Val. vafcarc

DR. K. DRANGEUS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki *12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredoinis pagal sutartj.

‘ą 9 *

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

A. MONTV1D, M. D. *
"T579 Milwaukee Avė., Room 219 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

f™ ' 1......... —
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS' DENT1STAS

46.45 So. Ashland Avė., 
Anear 47th Street 
T CHICAGO

F*" iii i*i*h ii; n iii i n .■
Res. 6601) So. Artesinn Avė.

Phone Prospoct 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SU 
Chicago, UI.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos

< Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Z— “
Telephone Yards 0994

DR. M1URICE 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 4000

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

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

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353 v.....................  ..... .  —/

/ ~ "■ ---- -------
Gydytoju Kabinetas

DR. S. LINECKI, 
D. C. D. O.

DR. W.
YUSZKIEWICZ, 

D. C. D. O.
Musų gydymo būdas tiktai na

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

Tel. Humboldt 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.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.
fc. ! .. L................................................................................ .......................

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

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.
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NAUJIENOS
i be L.Zhu 'aian Daily Newa

Pi bluhed Daily Except Sun d* y 
by the Lithuaniaa Oiuly N«wa Pub. 
Co. Ine.

Lditor P. GRIGAITIS
1739 Soath Halsted Streei 

Chlcago, IU.
Teiephone Roosevelt 8500

18.00 
*7.00 
*8.01 

3c.

Subscription Katėti 
per year in Canada. 
per year outsid® of Chicago. 
per year in ChicĄfO. 
per copy.

Entered as Second Clau Matter 
March 7th, 1914, at tha Poat Office 
of Chicago, 111., uiidar tha act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iisldriant 
sekmacleiniua. LeidHa Naujienų Ben
droji, 1739 So. Halstad St, Chicago, 
IU. — Telefoną*l Roosevelt 8500.

ChicRgoje — paltu:
Metams ...............  *8.90

Uishnokljimo kainai '
Pusei metų __ r_____________  4.0(
Trims minesiama ---------------  |2.#(
Dviem tDiaeaiaina . ................ . 1.6(
Vienam miliutui ............  7b

Chicagoje per neliotojuai
Viena kopija  ______________  8c
Savaitei - --- --------------- --------- 18c
Minėsiu! ----------- ------------------- 75c

Suveinytoae Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams ..............--------- .....----  *7.0(
Pusei metų ---------- ------ -------- 8.5(
Trims minesiams _____ * « 1.7t
Dviem minėsiant___________ _ 1.2 L
Vienam minesiui —........ v. .75

Lietuvon ir kitur ulsieniuosei 
(Atpiginta)

Metams —......................... |S.Ot
Pusei metų ....Z...-----------  4.00
Trims mėnesiams .......  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su ulsakymu.

Bet įdomiausia yra štai kas: Iš žinių, išspausdintų 
Europos laikraščiuose, yra aišku, kad gegužės mėnesio 
sukilime Lenkijos komunistai rėmė Pilsudskį. Del šito jų 
elgėsw trečiasis internacionalas birželio mėn. pradžioje 
paskelbė laišką lenkų komunistams, kuriame jiems išreiš
kiama papeikimas ir reikalaujama, kad jie kovotų prieš 
fašistus ir Pilsudskio šalininkus.

Jeigu Lenkijos komunistai rėmė Pilsudskio sukilimą, 
tai kokį pamatą turi bolševikų organai kaltinti socia
listus?

sodino j kalėjimą. Ir galop, pa- ginamų gėralų. O apsvaiginus 
leido melagingą sensacinę ži- būna visako. Tad darant gegu- 
nlą, buk taip pasielgę, kad mo- žines, kam tas priguli, turėtu 

būti žiūrima, kad nebūtų svai
ginamų gėralų, ir rengėjai iš 
.savo pusės turėtų prižiūrėti, kad 
jaunimas, o ypač jaunos mer
gaites, neatsitolintų perdaug 

y *11 • * ’ ? • ’
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BOLŠEVIKŲ PASIUNTINYS ANGLIJOS 
KARALIAUS POKILYJE.

BUČIUODAMI KARALIUI J RANKĄ, KELIA 
“PASAULIO REVOLIUCIJĄ”.

PURCELL, BEN TILLET IR HIKS BALSAVO Už 
STREIKO ATŠAUKIMĄ.

LENKIJOS KOMUNISTAI RĖMĖ PILSUDSKIO 
SUKILIMĄ.

Telegrama iš Londono prieš keletą dienų pranešė, kad 
antrame šiais metais karaliaus pokilyje Buckingham pa- 
lociuje dalyvavo ir komunistais

Sovietų valdžios pasiuntinys, p. Rozejolev, ir pirma
sis'jo sekretorius, p. Bogomolov, buvo apsiavę trumpomis 
kelinaitėmis ir Šilkinėmis pančekomis ir buvo prisisegę 
prie šonų deimantais papuoštus kardus, — kaip reikalau
ja karališko dvaro etiketą. Nuo kitų diplomatų juodu 
skyrėsi tiktaį tuo, kad neturėjo ant krutinės ordenų. Tik 
Amerikos ambasadorius nešiojo paprastą “evening dress”.

Komunistų pasirodymas dvaro parėduose karaliaus 
pokilyje iššaukė didelį nusistebėjimą Anglijoj ponijoje. 
Darbininkų gi ir liberalinės buržuazijos eilėse iš komuni
stų krečiama juokai, nes pirmiaus, kada Mac Donaldas 
buvo valdžioje ir buvo pakviestas į karaliaus palocių, tai 
jie visaip jį pravardžiavo ir niekino.

Taigi Rusijos bolševikų įgaliotiniai jau atsiklaupė 
prieš Anglijos karaliui!

Kad taip bus, buvo galima numatyti senai. Nes jau 
pernai, kai numirė Anglijos karaliaus motina, Rusijos so
vietų valdžia siuntė jam užuojautos telegramą. Ir tai 
buvo juo labiaus reikšminga, kad ta ‘Anglijos karaliaus 

• motina buvo teta nabašninko Rusijos caro Nikalojau» 
AftLojo, kurį bolševikai su visa jo šeimyna yra nužudę 
Ekaterinburge.

Dabar bolševikai įsakė savo pasiuntiniui Anglijoje 
apsiauti šilkinėmis pančekomis ir pabučiuoti karaliui j 
ranką tur-but dėl to, kad jie nori prisigerinti Anglijos po
nijai, kurioje vis dažniau^ girdėt balsų, reikalaujančių nu
traukt ryšius su Rusija.

Kuomet dešinieji konservatoriai — tokie, kaip lordas 
Birkenhead ir Churchili — šaukia: “Trow the rascals 
out!” (“Meskite tuos niekšus lauk!”), tai bolševikų atsto
vai ateina pas karalių ir, atsiklaupę, pakšt jam j ranką! 
Gal karalius ir susimylės !-

Kritikuodami nesąmoniškUs lietuviškų kOtnuilistų 
priekaištus Anglijos darbininkų unijų vadams dėl visuo
tino streiko atšaukimo, mes vakar pastatėme jiems klau
simą: Kame bi buvo Purcell ir kiti ‘‘kairieji” unijų Ge- 
neralės Tarybos nariai, kad jie leido tą streiką atšaukti, 
net nepasitarus su angliakasių unijos viršininkais?

Šiandie mes galime už juos atsakyti į t$ klausimą. Atė
jusieji iš Europos laikraščiai paduoda įdomų faktą, kad 
visuotinojo streiko atšaukimas buvo priimtas Generalės 
Tarybos posėdyje vienbalsiai. Anglijos darbininkų unijų 
kongreso Generalės Tarybos pirmininkas yra “garsusis” 
Purcell — tas pAts, kuris jau sefnai veda viešą (tik nelabai 
sėkmingą) agitaciją už susivienijimą su “raudonųjų” uni
jų Intenacionalu. Tos tarybos nariai yra taip pat Ben 
Tillet ir Hipks, kuriuodu irgi yra senai pagarsėję savo 
simpatijomis bolševikams. Ir visi jie balsavo už streiko 
atšaukimą, nepasitariant su angliakasiais!

Taigi komunistų ir jų sėbrų rinksmas apie “dešiniųjų 
vadų išdavystę” yra gryniausias humbugas, Jeigu strei
kas buvo “išduotas”, tai jį išdavė kaip, tik tie vadai, ku
riuos labiausia giria komunistai.

Dabar išeina aikštėn dar Viena komunistų apgavystė.
Nuo to laiko, kai įvyko ginkluotas perversmas Lenki

joje, visi bolševikiški organai nesiliauja šaukę, kad Lenki
jos socialistai kartu su Pilsudskiu įsteigę “diktatūrą”. 
Tuo gi tarpu yra visiems laikraščių skaitytojams gerai 
žinoma, kad socialistai yra griežtai nusistatę prieš dikta
toriškus Pilsudskio siekimus. Kelios dienos atgal jie net 
rengę kai kuriuose miestuose protesto demonstracijas 
gatvėse. .

LJE-PIRMIEJI BALSAVIMAI 
TU VOS SEIME

Pirmame Seimo posėdyje 
birželio 2 d., į Seimo prezidiu
mą išrinkta: pirmininku Df. J. 
Staugaitis (vai. liaud.), gavęs 
55 balsus; 1 vicc-pirmininku —. 
inž. St. Kairys (soc. dem.) 51 i 
balsais; 11 vice-pirinininku Dr.i 
kun. J. 
dem.) 34 
— Bud. 
balsais.

Antrojo sekretoriaus vieta 
buvo siūlyta ūkininkų sąjun
gai, bet ji atsisakė tą vietą im
ti, kadangi ji norėjo gauti pir
mojo sekretoriaus vietą.

Iš šitų balsavimų matome, 
kad už liaudininką ir socialde-

Skirtumas tarpe socialistų ir 
bolševikų komunistų yra ne tik
tai taktikoje. Bolševikų ti tiks
las yra kitoks. Jie sakosi neva 
kovoju už “socializmą”, bet tas 
jų “socializmas” t reiškia ne 
darbininkų paliuosavimą, bet 
dar aršesnį pavergimą, negu 
kapitalizmo tvarkoje. Pavyzdys 
— Rusija. v 1 .

KLERIKALINIS BAšIBU- 
ZUKAS \

Jau besirenkant naujam ibie-
Steponavičius (kr.| [uvos Seimui, kuome^ buvo^ aiš- 

balsais; 1 sekretorium 
Kunderis (vok.) 49

visi arba beveik visi atstovai, 
išskiriant krikščionis demokra
tus, kurių Vis*as blokas suside
da iš 30 žmonių.

Tautinėse mažumose ir ma
žesnėse lietuvių partijose te- 
čiaus, toiatyt, randasi keletas 
atstovu, kurie viena karta bal
suoja su ta puse, antrą kartą 
— su kita.

Krikščionių demokratų atsto
vą, kun. Steponavičių, renkant 
antruoju Seimo vice-pirminin- 
ku, dabartinė “pozicija” (bu
vusioji opozicija) nebalsavo. 
Už jį paduota tiktai “krikščio
nių” bloko balsai ir dar ketu
rių kitų atstovų, viso 34 bal
sai.
. Renkant Lietuvos respubli
kos prezidentą, birželio 7 d., 
balsavime dalyvavo 79 Seimo 
nariai. Iš jų 50 balsavo už Dr.

kiai žinoma, kad klerikalams 
teks pasitraukti iš valdžios, įsi
galėjusieji klerikaliniai caru* 
kai dar vis stengėsi įkąsti kam 
galėdami. Pav. Kauno “Social
demokratas” savo birželio 3 d. 
laidoje praneša tokią žinią:

“Kauno karo komendantas 
pareikalavo iš ‘Socialdemok
rato’ redaktoriaus dr.’ St. 
Kairio sumokėti 300 litų pa
baudos sulig jo nutarimo iš 
š. m. gegužės mėnesio, pra
nešdamas, 
sumokėjus 
stabdytas.
mokėta.”
“Naujienose” apie tą komėm 

danto uždėtą “Socialdemokra
tui pabaudą jau buvo rašyta. 
Jisai nubaudė socialdemokratų 
organą už “kenksmingą valsty
bei” pakraipą! Ir nors Lietuvos 
žmonės savo balsavimu gegužes 
8 ir 9 dd. tai laikraščio pakrai
pai išreiškė didžiausią pritari
mą, tečiaus ponas komendan
tas vis tik nesidrovėjo išplėšti 
jam 300 litų.

Kas gi butų, jeigu tokią pat 
kerštingą politiką dabar imtų 
vartoti prieš klerikalus naujoji 
valdžia*?

kiniai komunistinius lapelius 
skleidę. Ir užuot išaiškinus 
įvykį, policija prikviečia pilnus 
Pilviškius žvalgybos ir daro pag 
kaikuriuos moksleivius kratą. 
Bet pasirodo, kad tų mokinių 
tiek turėta su komunistais ben
dra, kiek ugnies su vandeniu.

Gegužės 3 d. įvyko velionies 
laidotuvės, žmonių prisirinko 
virš 2,000. Kadangi policijai 
atlikus tokį niekšišką darbą bu
vo nepatogu pasirodyti ir gal 
baijju, tai patys žmonės padare 
tvarką laidojant velionį. Paly
dint į kapus, grojo orkestras. 
Kapinėse pasipylė gausingos 
prakalbos. Kalbėta “Aušrinin
kų” vardu, Liet. Socialdemokr. 
partijos ir k. t.

/

Dideliu skausmu bei verksmu 
dvitukstantinė minia palydėjo 
pekaltą krikščionių teroro au
ką ir tuom išreiškė 
protestą užmušėjams 
čioniškai valdžiai.

toli ( mišką nuo žaidimo bei pa
silinksminimo vietos. Patėmy- 
tieji prasižengime arba nesilai
kantieji aukščiau išdėstyto, tu
rėtų būti neprileidžiami prie pa
silinksminimo ir prašalinami iš 
gegužinės. — Kapsas.

Naumiestis, l-VI-26 m.

Klad Farrer. Vertėj Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo
(ROMANAS)

(Tęsinys)

didžiausį 
ir krikš-

kad pabaudos 
laikraštis bus 
Pabauda liko

ne-
su-
su-

Taigi išrodo, kad dabartinę 
koalicinę valdžią Seime rems 
ne mažiaus, kaip 50 atstovų. 
Galutinai tatai paaiškės, kuo
met Seimas balsuos naujojo 
ministerių kabineto deklaraci
ją-

Lietuvos
Šių metų balandžio mėn. 25 a. 

Meištų kaime ant plento (eida
mi .iš Naumiesčio prisimeldę ir 
gerokai įsikaušę valstybinės) 
susivaidijo tarp savęs 6 ūkinin
kaičiai ir garsesnieji įšsitraukę 
peilius mirtinai 2 papiovė. Na- 
bašninkai, — vienas Vincas Un- 
guraitis, Užsienių kaimo, Bub- 

Jisai esąs pasakęs, kad “tas dvljių vai., antras — Vaičaitis, Už- 
vieno bendro tikslo siekiančias piaunių kaimo, Bublių valsčiaus, 
partijas teskirianti vien tukti-' žudeikos paeina iš to. pačio vals

čiaus ir kaimų.
Reikia pažymėti) l<ad tai vis

SOCIALISTAI IR KOMU
NISTAI

“Draugas” rado Kauno “Ry
te”, kad Lietuvos- socialdemok
ratų vadas, inž. St. Kairys, ne
matęs didelio skirtumo tarpd 
socialdemokratų ir komunistų.

ka”:
“Socialdemokratai eina prie

savo užbrėžto tikslu gerbda-' krikščioniškos tvarkos ir šeimi- 
mi demokratinius principus.1 ninkavimo vaisiai. Šventadie- 
Pačmus į savo rankas. kraš- niais krautuves uždarė, o kar
to valdymą sociaidemokratL čiamas atidarė. Tik karčią
ją, jeigu gyvenime įvyktų moms iškabas pakeitė. Pir- 
nenormalumai, pav. mažesnės miau prie karčiąmų durų buvo 
grupės pajėga norėtų ką veik-'pakabinta iškaba su užrašu 
ti, pripažįstą revoliuciją (? traktiernė, o dabar parašyta 
“N.” Red.) ir kartu pro!eta-( kiiubas. Ir tokių “kliubų” yra 
rialo diktatūrą. ppnj Lietuvos miesteliai ir baž-

Komunistai tuo atveju yra nytkaimiai. Knr tik bažnyčia 
griežtesni ir eina revoliucijos ;r kunįgas> ten randasi ir keletas 
keliu prie proletariato dikta- kpupų įvairiais vardais pasiva-
toros įvedimo būdami mažu
moje ir užtat stovi arčiau 
revoliucijos.”

Arba “Rytas”, arba “Drau
gas” čia yra ką nors sumaišęs. 
Nes juk yra absurdas sakyti, 
kad socialdemokratai, įėję de
mokratiniu keliu į valdžią, “pri
pažįsta revojiuciją”, jeigu ma* 
žesnės grupės mėgintų pavara 
toti pajėgą prieš tą valdžią. 

• Išeina, vadinasi, kad socialde
mokratų valdžia iškeltų rankas 
aukštyn ir pasiduotų bile ko
kiems gaivalams, kurie pado 
rytų ginkluotą sukilimą! Kam 
tokias kvailas pasakas pasako
ti?

Ir tokių “kliubų” yra 
pilni Lietuvos miesteliai ir baž- 

. Kur tik bažnyčia

dinusių. žmonės susirinkę šven
tadienius į miestelius, ir negalė
dami kitokių reikalų, apart baž
nytinių atlikti, eina į kliuGus ir 
ten linksminas ir svaigina savo 
protą; p apsisvaiginę ir būda
mi nepilnam prote' mušasi ir 
piaujaši už visokius niekus.

♦ ♦ ♦

Pilviškiai, čia šių metų ba
landžio 30 d. nakt| užpuolė civį? 
liais persirengę policininkai' Ne
vaikščiojančius mokinius K. Ba- 
tisą ir J. Skučą. Mokiniai, ne
pažinę policijos, leidosi bėgti. 
Užtai Batisą be jokio perspėji
mo iškarto peršovė, o Skučą pa-

Akys, Di’burgo teigiamai mh-| M-ress Barklaj, trisdešimties 
ktelėjo. Po to Diburgas tarė la-j keturių metų, buvo kuomet tai 
bai išsiblaškiusiai: • graži ir dabar dar — grakšti ir

—Man nėra ko leisti... Pa- tvirta, šaltomis pilkomis ukl 
moka, tiesa, buvo baigta. Ir jei- mis, kuriose niekas? nieko nega
gu m-lle Ko Mi ją atmena... ir įėjo perskaityti.
atmena visa, ką aš šiandien sa
kiau...

Aplink didįjį pratiesą padarė 
ratą. Vietoj penkiolika žmonių 
buvo dvidešimts ir paskui — 
dvidešimts penki. Pilypas Man- 
ningas pasodino šalę savęs 1 
Mi ir gražią amerikietę, kuri 

‘balsiai juokėsi ir cypė kiekvie- " 
ną kartą, kai prabėgdavo ties 
ja. O Pilypas Manningas tvirtai i 
laikė savo didelėmis rankomis 
mažas letenėles savo kai m inkų. 
Ko Mi, užmiršus, kad jinai ne- 
pirmykštė Mimi, juokėsi, įskan- 
do, ir cypė, kaip tais laikais, į 
_____ __________ , Fredas 
“stūmė” ją pasikėlimuose, B - 
lio keliuose.'

♦ y * /•

Naumiestis, (šakių
Paminėjimui Pirmos i sz Gegužės 
ir Partijos 30 m. sukaktuvių, 
Naumiesčio - Bublelių socialde 
mokratų organizacija 2 vai.' po 
pietų Kino'salėje surengė iškil
mingą darbinitikų susirinkimą. 
Didelė Kino salė buvo perpildy- 
ta susirinkusių darbininkų ir kuomet Bobas arba 
šiaip piliečių. Visiems pasipuo
šus raudonais ženkleliais, orga
nizacijos pirmininkas A. Lažam 
ninkas ’ atidaro susirinkimą ir 
duoda žodį pranešėjui drg. Jus- 
tihiii Baltrušaičiui, kuris ilgoje 
ir turiningoje kalboje nušvietė
Pirmosios Gegužės reikšmę, par- gas, žinoma, išrinko vieną iš ma 
tijos 30 metų sukaktuves ir pa- žiausiai blogų pakietinių laivų, 
galiau liečia Seimo rinkimus.'Jau per, dvi savaites kapitonas, 
Kalbėtoją lydi didžiausias prita- į atėjęs pietums, pranešė, kad 
rimas ir ^karštas plojimas, Pa- sekantį vakarą pakietinis laivas 
sibaigus pranešimui ir atsakius pribus į Kolombo. Tą vakarą 
į kelis paduotus klausimus, visi šoko, kaip šoko dabar kiekvie
nu pakilusiu upu skirstosi, išski- ną vakarą, nuo devintos valan- 
riant 13 numerio šalininkus. Mat do* iki vienuoliktos: laive gula 
“klasiniai susipratusiems” ne- su vištomis.

Indijos vandenynas buvo ty
lus ir> ramus. Diburgas nešoko, 
nesirengė gultų. Jisai pavedė 
savo sekretorei fokstrotuoti, o 
pats klausinėjo Manningą apie 
Australijos eksportą ir laikė jį 
ilgiau, negu leido paprastas 
mandagumas... todėl kad m-r 
Manningas, nors ir buvo busy 
nessman’u, bet pirm viso buvo 
žmogum ir prie to dar jaunu. 
Jis nebūtų atsisakęs paskutinį 
vakarą pašvęsti šokiams. Se
kančią dieną jis turėjo pereiti 
į kitą laivą. Gal būt, pas Dibur- 
gą buvo slaptos priežastys, ra
ginusia jį taip pasielgti... Maą- 

8 vai. vakaro toj pačioj salėj ningas maloningai pernešė ta 
artistų - mėgėjų grupė suvai- kaprisą. - x
dino Piotro Gori simbolinę dra-1 
mą “Gegužes šventė”. Po vai-

apskr.).

III.
Geras laivas ja/ali padengti 

atstumą nuo Marselio iki Ceilo- 
no į keturioliką dienų. Dibur-

susipratusiems” ne 
patiko, kad kalbėtojas nurodė 
kas po tuo sąrašu slepias, ir 
kad už tą sąrašą balsuojant, bal
sai bus numesta kaip j vandenį. ! 
Ir ištikro, nei vienoj apygardoj 
nesurinko reikalaujamo skai
čiaus balsų ir todėl nepravedė 
nė vieno atstovo; bet balsų nu
ėjo niekais apie 17,000. Vadi
nas, porą atstovų atidavė “krik
ščionims”. Tikrai išsipildo Z. 
Angariečio žodžiai. Angarietis 
savo laiku rašė saviškiems, “kad 
ir padėsime laimėti kademams, 
bet socialdemokratus suskaldyti 
turime”.

Tarpe Manningo 
spėjo susidaryti

grakšti ir 
aki-

Elena Barklaj — oficialus 
'Manningo draugas ir jo bendri
ninkas, kaip tvirtino... Kaip 
ten nebuvo, pas juos buvo bend
ri reikalai; kaip ten nebūtų. 

K*o i Manningas po astuonių dienų 
(išmintingo prisirengimo* pasiūlė 
Mimi Tirlemont vykti su juo į 
Australiją — kaipo sekretorei, 
žinoma, tiktai kaipo sekreto
rei, truputį labiau artimai, štai 
ir viskas!...
laj buvo supažindinta tuo 

'pasiūlymu, kuris, rodėsi, turėtų 
būti buvęs slaptu. Jinai ėmėsi 
padėti Manningui. Mimi buvo 
pradžios nustebinta, paskui 
sutrikdyta... Dabar ėjo lemian
tis užpuolimas.
juokėsi, paskui nudavė nesu
prantanti einant
tradicija, tuo labiau, kad jinai 
tikėjosi turėti reikalą tiktai su 
Manningu, dabar gi įsimaišė 
Elena Barklaj.

(Bus daugiau)

ir m-ress Bark-

Ko M i pirma

moteriškąją

Časc aį Gcėdj 
X. Judgrrient "Zį

Reikalaukite Šio 
Naujo

šviesus, Tamsus
Tonikas 

r-ViMr! Pirkit jj pas 
frošerninkt, -£> de!ikate»en 
arba telcfonuokit '

ir Ko Mi 
aitimumas, 

dinimo buvo šokiai ir žaidimai prieinantis iki intimumo. 
iki 12 vai. nakties.

■MiaiiiiatMiiMiHt
fiULBRANSEN PIANAI

• 9
Di- 

nuo- 
tam 
kad,

Į burgąs, visuomet laikęsis 
šaliai, nebandė kliudyti 

'artimumui. Ar tai todėl, 
kaip jis sakė, patronas ne 
bėjas, ar tai todėl, kad jis ga
na teisingai skaitė, kad geriau
sias1 būdas apsaugoti jauną 

, mergaitę nuo pagundų — ne- 
? perdaug ją sekti.

vakaras buvo 
Kolombo.

ir Ko

♦ ♦ ♦ ♦

Naumiestis, (Šakių 
šių metų gegužės SO d. Nau
miesčio žydų sporto “Makabi”, 
klube įvyko L. S.-D. P. Naumies
čio - Bubelių organizacijoj na
rių susirinkimas. Susirinkimas,1 
tarp kitų dienotvarkės klausi- ,
mtj, svarstė dalyvavimo val-l ^as
džioj klausimą. Po ilgų kalbų 
ir diskusijų dauguma balsų J • 
(prieš keletą) nubalsuota, kad sk,r‘18," ,Jiems liko,si 
įeitų socialdemokratai valdžion. I ^al < v'

apskr.).

Kolombe Manningas
O

Mi

vhlandų 
Diburgasviename garlaivyje!

stengėsi sutrumpinti tas valan
das, sulaikydamas Manningą 
vilnomis, gyvuliais ir aukso ru
domis... Bet jis butų buvęs la
bai nemaloniai nustebintas, jei
gu butų sužinojęs, kad Mannin- 
gas veikė ne savistoviai, o per 
tarpininkavimą kitų, ir kad 
kaip tik tą vakarą Mimi la
biausia gręsė pavojus.

Ko Mi ką tiktai šoko, ir jos 
partneris, jai prašant nuvedė ją 
prie pačios z kraštutinės dalies 
tiltelių, čia buvo žymiai ma
žiau ‘žmonių, kaip laivo rage. 
Bet keletas kėdžių vUgi buvo 
užimta. Viena kėdė stovėjo

Nepapraston Partijos Konfe 
rencijon išrinkta atstovais Just. 
Gyllkis ir J. Kasparas. 

♦ ♦ ♦
Kataucizna, (Vilkaviškio ap.). 

čia gegužės 30 d. Kahtuciznos 
miške buvo suruošta Naumies
čio ugniagesių komandos pas
tangomis gegužinė. Į gegužinę 
buvo susirinkę ir suvažiavę ga
na didelis skaičius senų ir jaunų 
žmonių iš Naumiesčio m. ir ap
linkinių kaimų. Griežė dūdų 
orkestras. Jaunimas linksmi
nos, šęko ir žaidė iki vėlybain 
vakarui.

Linksmintis atvirame ore 
tarp žalumynų ir kvapo pusių truputį toliau. Mimi priėję prie 
yra sveika, bet tik negerą ir ne- jo. Kėdėj sėdėjo m-ress Bat k- 
sveika, kad tokiuose pasilinks- (ley, ir Ko M i buvo sutartas su
minimuose neapseinama be svai- sitikimas su ja.

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

. JOS. F. SUDRIK
Pianų Krautuve 

3343 So. Halstcd St.
lilllllllllllllllllllllllllliuillllllllllllllll^

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Švieson ir dratų suvedimas.
FikČeriai ir elektros reikmenys

2215 W. 22nd St., Chicagu
Phone Canal 2691
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Sandaros Seimas 1$
SPnhniouit

1

M

TEN IR Iš 
LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų 
Resolute, Reliance, Albe r t 

Ballin. Dcutschland 
Haniburg 

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

Cleveland, Westphalia, 
Thuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

onna-

sonoia NEw Y()R* 
/n iK° iki KAu* L VU NO IR ATGAL

Plūs 3F. S. Revenue taksai.

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų 
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American Lines 
(Harritnan Line) Joint Service with 

Hamburg American Une 
177 N. Michigan Avenue

Chicago, III

i

12
. K) 2

Tas Vardas
INGERSOLL
ant laikrodėlio veido yra jūsų 

A apsauga. Tai ženklas tikro
GARANTUOTO Ingcrsoll 
laikrodėlio. Jis reiškia <1 ai
žiausią vertę.

Rašys nuo $1.75 iki $11-00

Lngersoll Baturnavi nian 
laikrodėlius pigiu kai

na : Ingernoll Wntch (’«>.. 215 W. 
Rnndolph St. Vienatinė įgaliotu 

vieta taisymam-; Chicuco’je.

Skausmą nuo li
guistos pūslės 
— greitai su
stabdo
SANTAI, MIDY 
Persitikrink kad 
gauni tikrą vai
sia. Pastebėk 
žodį “M i d y”. 
Parsiduoda vi
sose vaistiny- 
čiose.

Tel. Brunsvvick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos L. Eremino
Šios dainos tinka chorams 

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

įsigyk sau vieną Šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 

Jdainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri> 
siuntimu $1.50.

1739 So. Halsted St.
Chicago, I1L

■■

(Pabaiga)

užsipuldinėjimai

ir

preziden- 
pasakė 
ragino 
įkurto 
Toliau

—su L. 
Naujienų 
Pronckum, 
redaktorium, 
“Vienybės”
rium, kurs dabar irgi yra Lie
tuvoje.

Ši rekomendacija buvo pri
imta ir apkalbėta paminėtų re
daktorių kandidatų kvalifikaci-

MM

Patarimas Draugystėms
I «

Kaip gauti 9% už indėlius ir padidinti jos turtą 
' I • *

c) kuopų įnešimas buvo, kad 
ISandara stengtųsi populerizuoti 
Lietuvoje tautiškos bažnyčios 
idėją. Šis įnešimas iškėtė ne
maža diskusijų; po diskusijų 
tapo atmestas.

e) Atremti besitikimas opo
zicijos atakas musų spaudoje, 
kur tik bus
ant pažangiosios valdžioj; Įro
dyti tų užsipuolimų priežastis.
Vj) Beikalauti permainų val- 
džiavietėse, o ypatingai čionai 
Amerikoje.

Veikimas Amerikoje:
a) Binkti įvairias informaci

jas, žinias. ir surasti budus 
palaikyti narius orgahizacijoj,

Iii kaip padidinti jų, skaičių.
b) Populerizuoti praeito sei

mo priimtąjį obalsį: “Geriausiai 
dirbti Sandaroje.”

c) Dalyvauti Philadelphijos 
lietuvių šaukiamame visuotina- 

'me seime. Delegatais išrinkti:! 
iJ. O. Sirvydas, V. Ambrazevi
čius, V. Jankauskas, A. Ivas, 
J. Ambraziejus.> I

e) Apkalbama organo takti-1 
kos klausimas. Organas privalo 
ginti organizacijos principus, 
atremti kitų srovių ir partijų 
atakavimus. ' '

f) Apšvietos komisija paduo
da seimui sekančią rekomenda
ciją raštu: Bedaktoriaus klau
sime mes rekomenduojame cen
tro sekretorių K. J. Paulauską 
laikiifai eiti ir redaktoriaus pa
reigas, kol apšvietos komisija 
galės susirašinėti su rekomen
duotais asmenimis Lietuvoje, 

Vitkausku, “Šiaulių 
redaktorium; P. 

“Lietuvos žinių” 
ir P. Bajoru, 

antruoju redakto-

Amerikds lietuvių draugystės turi po 
keletu tūkstančių dolerių, už kuriuos gauna 
labai mažų nuošimtį. Tą nuošimtį butų la
bai lengva padidinti padedant pinigus ant 
metų laiko į Lietuvos Koperacijos Banką.

Letuvos Koperacijos bankas yra labai 
saugi vieta amerikiečių kapitalams laikyti. 
Koperacijos Bankan, per visokius koperaty- 
vus priklauso 15,443 nariai, daugiausia ūki
ninkai, kurių turtas siekia šimtus milionų 
dolerių. Visi banko nariai yra atsakomingi 

> už jo turtą ir indėlius dviguba atsakomybė.
Bankas yrą vedamas gabiausių Lietuvos 'fi- 
nansistų ir auga nepaprastu spartumų.

Lietuvos Koperacijos Bankas duoda pa
skolas ūkininkams, jų ukiui pagerinti. Jo 
tvirtumo pamatas yra žemė, užtai jam ne
gresia jokie pavojai, jokios katastrofos, ar . 
tai butų ekonominės, ar politinės. Kopėja- 
cijos Bankas yrji galingiausias bankas Lie- 
tuvoje, ir lygus didžiausiems bankams kitose 
šalyse.

Indėliai priimami metams laiko. Suka-
* kus vieniems metams, jei indėlniiąkas nepa

duos pareiškimo laikyt ant kitų metų — gra
žinami atgal, kartu su nuošimčiais: Nuo-

šimčiai tnokami kas pusmetis: sukakus pusei 
metų nuo įdėjimo dienos — 4!4% ir sukakus 
metams — 4!4%. Visa tai prisiunčiama če
kiu išduotu indelninko vardu ir išmokamu 
Amerikoje — doleriais.

Kiekvienas narys norintys padaryti ge
rų savo draugystei privalo pakelti šį klausi -• 
mą artimiausiame susirinkime ir reikalauti, 
kad draugystė imtų 9% už savo pinigus 
Draugystė priimdama šį sumanymų, turės iš 
jo didelę naudų sau ir padarys daug gero 
Lietuvai, pagelbėdama jai be svetimųjų ka
pitalo phkelti krašto ukj.

Šituo pasiulymu gali pasinoudųti kiek
viena draugystė, gyvuojanti kiekvienoje lie
tuvių kolionijoje. Nėra reikalo laukti nei 
pirmos, nei paskutinės mėnesio dienos, tik 
nueiti j savo banką išpirkti čekį ir prisiųsti 
Naujenų Bendrovei asmeniškai ar laišku, o 
pinigai bus pasiųsti Lietuvon telegramų, ir 
už trijų ar penkių dienų draugystei pradės 
eiti nuošimčiai. Jokių persiuntimo Įškaščių 
draugystei nėra.

9% j metus yra geriau negu 6, ir daug 
. geriau negu 3. Indėlis yra patogesnis negu 

invesbnentas ant morgičių ar bonų. ,

Centro sekretorius perskaito 
Visuotino Centro Valdybos na
rių balsavimo rezultatus. Pasi
rodo, ki|d buvo išrinkti ceritro 
yaldybon prezidentu A. B. Stri
maitis iš New Yorko; viceprezi
dentu S. Mockus iš So. Boston, 
Mass.; sekretorium K. J. Pau
lauskas iš So. Boston, Mass.; iž
dininku A. Ivas iš So. Boston, 
Mass.

Išklausius balsavimo ‘rezulta
tų vienbalsiai buvo rinkimai 
užgirti.

Natriai išrinktasai 
tas A. B. , Strimaitis 
trumpą prakalbėlę. Ivas 
delegatus remti tik ką 
Sandaros Namo įdeją. 
eina rinkimą^ pastoviųjų komi
sijų.

Politinio Iždo valdybon išren
kama: K. J. .Paulauskas sekre
torium; A. Ivas iždininku; P. 
Pikšris, V. Vitukynas, V. Jan
kauskas, M. Kasparavičius — 
komiteto nariais.

Kontrolės komisijon: J. Tri- 
buliauskas, F. Zokas, J. Draga- 
šius.

Apšvietos komisijon:

M. J. Vinika
Teismo komisijon: N. Baste- 

nis, G. Matulevičius, S. Kodis.
Ta pati komisija eis ir įsta

tų komisijos pareigas. *
Prie seiman atsiųstų aukų 

delegatai sumetė dar $70.00; 
viso aukų spplaukė $610.36.
Nominuojama busiančiam sei

mui vietosi — New Britain, 
Conn., So.z Boston, Mass., Balti- 
more, Md. iv Chicago, III. At
stovas p. Bugis iš Chjcagos uŽ- 
agituoja daugumą seimo atsto
vų,' ir seimas dauguma balsų 
nutarta laikyti Chicagoje.

Z. Neveckienei skambinant, 
delegatai atsistoję sugieda Lie
tuvos himną ir seimas uždaro
mas 7:00 vai. po pietų.

—P. Petraitienė.

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS
KAUNAS, LIETUVA

• N

Visais reikalais ir su indėliais kreipkitės į Koperacijos Banko įgaliotinį Amerikoje,

naujienų bendrove
1739 So. Halsted St.,

i

Chicago, III
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Birželio 27-ta diena 1926

Profesorius Cekanavičius 
rodys štukas

Tai dar pirmu kartu lietuvių istorijoje piknike bus pa- 
rodyta tokių stebuklų ir štukų^ kokius rodo tik pačiuo-

I 1 t 4

se geriausiose teatruose, ir už kuriuos reikią mokėt* di
deles įjangas. Jis pagaus paukščius ore, kurių ten ne
bus; iš nieko sutvers bukėtus žydinčių gėlių; pavers van
denį į vyną; žmonių mintis įspės; dūšias ir velniukus pri-

v •

šauks ir padarys daugybę kitokių monų. 
» ‘ V « »

l • , 1 > t

Profesorius Cekanavičius yra vienintelis žmogus tarpe 
lietuvių, kuris savo štukomis stebina ir užinteresuoja 
visus. ' . ' •

' i

Žaidimai ir šokiai, kaip paprastai
Be to eis žaidimai ir šokiai, kai0 paprastai esti Naujie
nų piknikuose. Visiems bus pakankamai juokų.

G. CHERNAUSKO DARŽE
♦ • f' > ▼

• • 1 ■ ' . > •. į ■-f
. ■ ; '.. . : ' • ‘ \ • •

Justice Park, Illinois
f *

' v-

' . , . t

Te nepasilieka tą dieną namuose nei vienas Naujienų rėmėjas, skaitytojas nei pritarėjas!
Visi, kaip vienas bukite Naujienų Piknike!

Kaip nuvažiuoti daržan
/ Automobilistai gali nuvažiuoti skirtingais ir įvairiais

keliais iki Liet. Tautiškų Kapinių, o iš čia pasukti Ar
cher Avė. rytų link ir daržas už poros blokų. Galima va
žiuoti tiesiai Archer Avė. iš Chicagos, tik čia, tarp Craw- 
ford ir Cicero gatvių yra prastas kelias kurį pervažia
vus yra puikus, kaip stalas. Galima važiuoti Ogden Avė. 
per Lyons, 95th St. ar lllth St. . 

I

Gatvekariais iš visur reikia važiuoti iki Archer ir Cicero 
Avė., o iš čia Joliet karais iki Chernausko Grove. Tikie- 
tus patartina pirkti stoty iki daržo arba Justice Park. 
Strytkarių kompanija duos pakankamai karų, kad ap
rūpinti visus.

• '**..» • 
I

Gerti ir valgyti bus ant vietos
• ' ' * ", , ■ \ s/' ' X .

Naujienų piknike bus visko pilna, ko tik prie dabarti
nių aplinkybių galimi turėt. Badaut ir trokšti niekam 
nereikės. Taigi su “lunch” nesjbaderiokit.

• 1

Kviečiame visus lietuvius iš Chicag'os ir visu Kitu miestu

NAUJIENOS
/
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Socialistu piknikas
Sekmadieny, birželio 20 d., 

Hivervie\v Picnic Grove įvyko 
Cook apskričio Socialistų Par
tijos spaudos piknikas. Diena 
buvo graži, tad prisirinko ga
na daug žmonių: lietuvių rusų, 
žydų, amerikonų ir kitokių tau
tų.

Kalbėjo drg. \Vm. Coleman, 
\Visconsino legislaturos narys, 
rašytojas Kirekpatriek, Wm. 
Henry, partijos sekretorius ir 
kiti.

Lietuvių skyrius turėjo savo 
atskirą programą. Pirmininkas 
drg. Vilis pirmiausia perstatė 
ant programų “Pirmyn” mišrų 
chorą, po vadovyste p. P. Sar- 
paliaus. ('.boras sudainavo In-
ternacionalą ir tris kitas .^gra
žias daineles, ('.boras apie 40
ypatų ir gražiai dainavo. Per
statytas kalbėti drg. P. Gri
gaitis, “Naujienų” redaktorius. 
Kalbėjo apie internacionalą ir i

1,000,000 svečių Cbicagoje, 
bet tuo tarpu neatvyko nė pu
sės tiek (policijos apskaity
mais, atvyko iš kitų miestų tik 
apie 400,000 žmonių, o eucha
ristinio kongreso rengėjų ap
skaitymu — 600,000). Tikinties 
susilaukti 1,000,000 svečių, bu
vo uždrausta privatiniems au
tomobiliams važiuoti į vidur- 
miestį, bet pabandžius vieną 
dieną ir pamačius', kad vidur- 
miestis yra tuščias, vakar tas 
patvarkymas buvo panaikintas 
ir jau visi automobiliai galėjo 
važiuoti j vidurmiestį, tik nega
lėjo sustoti — “parkinti”. Tas 
patvarkymas veiks ir šiandie, o 
rytoj visokie suvaržymai bus vi
sai panaikinti. Kaip pasirodė, 
vidurmiestis gali -sutalpinti dar 
dailg daugiau automobilių, negu 
kad dabar suvažiuoja, ir nebū
tų jokio susigrūdimo, jei tik 
nebūtų leista automobiliams 
stovėti, — “parkinimas” dau
giausia ir trukdo automobilių I 
judėjimui. Tad gal dabar bus! 
bandoma visai panaikinti “par- 
kinimą” automobilių vidurmies- 
ty, bent ant niekinių gatvių.

Pirmadieny prie mišių gie
dojo visų parapijinių mokyklų' 
vaikai, kurių laivo . į keletą 
tūkstančių. Tai buvo vaikų — 
“angelų” — mišids. v Bet diena

P-lė Dorothy ITollin, 20 m., 
Western Electric Co. darbinin
kė, pasimirė savo ~ namuose 
3935 Flournoy St. Ją birželio 
11 d. labai apdegino žaibas, 
kuris užgavo Cicero Avė. gatve- 
karį, kuriuo ji Važiavo iš darbo 
namo.

Chicagos Darbo Federacija 
savo susirinkime pereitą sek
madienį nutarė surengti didelę 
parodą Darbo Dienoje, rūgs. 6 
d., kurioj dalyvautų apie 350 
unijų.

Justin Paries, 2 metų, iš Mun
delein, prigėrė srutų duobėj, į 
kurią jis įkilto bežaizdamas 
kieme.

JURGIS LESA JS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Ketverge, Birželio 17 dieną, 
4:00 valandą po pietų, 1926 m., 
sulaukęs 47 metų amžiaus; gi
męs Lietuvoj, palikdamas dide
liame nuliudime moterį Oną, 3 
dukteris ir. "1 sūnų. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3642 South 
Parnell Avė.

Laidotuvės įvyks Kelvcrge{ 
Birželio 24 dieną, 1:30 valandą 
no pietų iŠ namų j Tautiškas 
kapines. '

Visi A. A. Jurgio Lesajaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai 'kviečianti da
lyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys ir S'unuš
Laidotuvėse patarnauja gra

belius Eudeikis, Tel. Ydą 1741.

—i“—    111 ■

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 ik. 2Č. Neda
lioj ntm 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvu.

TELEFONAS CRAWFO^D 1480
TELEFONAS CAN4L 0464

J.F.RADZIUS
Pigiąpsias Lietuvis 

Graborius Chicagoje

DR. VAITUSH,
optometristas

Palengvins akių įtempimą, kuri« 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, stH4t<įso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atl* 
taiso trumparegystę ir tųliregyi'tę. 
Prirėnga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atvda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki Itval. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Lordas Willingdon, kuris tapo 
paskirtas ’Ęanados gubernato
rium. v

pasitaikė vėjuota, taip kad vai
kai atvirame lauke paskendo 
dulkėse, o vėjas išblaškė jų bal- 

’his. Tą dieną paklido Grant

svarbą darbuotės visų šalių so
cialistų. *

Dr. Montvidas kalbėdamas 
apie Internacionalą pažymčjb
naudą, kurią teikia Intemacio- parke apie 200 vaikų; motinos, 

pametusios vaikus, negalėjo jų 
nė ieškoti, nes per minią nega
lima buvo prasigrusti; tečiaus 
miniai išsiskirsčius policija su
rankiojo visus paklydusius vai
kus ir pristatė juos namo. Va
kar gi buvo moterų mišios ir 
prie jų giedojo apie 6,(MM) vie- 
miolių-miniškų ir tiek pat šiaip 
moterų, šiandie bus vyrų mi
šios.

nalas darbininkų klasei.
Iš visų svetimtaučių, lietuvių 

piknike buvo daugiausia. Įžan
gą socialistai padarė 30 centų, 
iš kurių kiekvienas galėjo pasi
naudoti vertės $1.10. Tie tikie- 
tukni buvo 5 centų vertės, ku
rie rokavosi pasivažinėjime ir 
kituose* žaidimuose.

Tai buvo piknikas vienmin- 
apsišvietusių žmonių, ku

taiti vienos šeimynos na-, 
draugiškai pasilinksmino.

Reporteris.

Aviatoriai, kurie aeroplanais 
nešioja paštą tarp Chicagos ir 
kitų miestų, sustreikavo, rei
kalaudami geresnių, saugesnių 
ir greitesnių aeroplanų. Pašto 
nešiojimas aeroplanais yra ati
duotas privatiniam kontrakto- 
riui, kuris rūpinasi vien pelnu, 
o ne teikimu apsaugos aviato
riams. Todėl jis nenori priim
ti aviatorių reikalavimų ir pats 
bandysiąs skristi aeroplanais. 
Jis galės padaryti kokią vieną 
kelionę, betgi aeroplanai sken
da į daugelį miestų ir jis visur 
pašto pats, vienas neįstengs 
pristatyti. , x

JUOZAPAS MAROŽAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Birželio 23 dieną, 1:80 vai. po 
pietų iš Eudeikio koplyčios j 
Tautiškas kapines.

• Visi A. A. Juozapo Marožo 
giminės, draugai ir pažjstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
DraugafS^' /

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

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

t’ISAS:
IV. 18th St.
Caiial 6174 

SKYRIUS:
8288 S/Halsted St. 

Tel. Blvd. 4068

n

čių, 
rie 
riai

- Ou lietuviai jaunuoliai 
prigėrė

Mrs. Jean Sacerdote, 45 m., 
4027 Lake Park Avė., tapo už
mušta taksikabo prie 
Drexel Blvd. Jos vyras 
tapo sunkiai sužeistas.

4o ir 
taipjau

Prigėrė apvirtus valčiai, 
yra Bridgeportiečiai

Abu

Du Bridgeporto lietuviai 
nuoliai, kurie buvo išvykę į 
laukus sugavo dėde, prigėrė ap
virtus valčiai Desplaines upėj. 
Nelaimė įvyko ties Lyons. Žu
vo:

VValter Y egidas, 20 m., gyve
nęs arti 35 ir Union gatvių, Tel- 
lasford Sedlovvskas, 11 m., gy
venęs prie 3400 Auburn Avė.

jau

Kid”) 
sėdėjo 

kalėjime už įvairias prigavys- 
tes, tapo nuteistas? 5 metams 
federalinin kalėj iman, kadangi 
pas jį rasta vogtų pašto ženk
lelių ir geležinkelių bonų. Jis 
betgi nebuvo kaltinamas vagys
tėj.

Joseph B. (,‘Yellow 
eil, kuris jau nesykį

Į E. Chicago Avė. policijos 
stotį atėjo žmogus, kuris pasi
sakė nežinąs kas jis yra, iš 
kur paeina ir kaip jis atsidūrė 
Chicagoje. Jis spėjąs, kad jis 
esąs daktaras, bet tikrai neži
nąs. Vakar šią amnezijos au
ką aplankė jo sekretorė ir jį 
identifikavo kaipo J. D. Smith,; 

jau eina prie pabai-15459 Blackstone Avė., atstovą
1 i paskutinės Harnmond Steel Co. Pamatęs 

savo sekretorę jis greitai pra
dėjo atgauti savo atmintį ir 
manoma, kad neužilgo jis pilnai

Iš Eucharistinio 
kongreso

Dabar laikomas eucharistinis 
kongresas .
goą. šiandie bus paskutinės 
pamaldos Grand parko stadione 
ir ryto kongresas visai užsi
baigs didelėmis iškilmėmis 
Mundelein miestely.

Žmonių į pamaldas stadione 
susirenka labai daug. Vieni ei
na melstis ir pamatyti ypatin
gas mišias, kurias laiko, patys 
kardinolai, kiti gi eina tik pa- 
iįopsoti, pamatyti žmonių. Bet 
visgi turbut 
tiek, kiek I •
Buvo tikėtųsi, kad bus virš pasveiks.

toli nesusirenka 
buvo tikėtasi.

Edvvard VVojcicki, 4. m., 2947 
Natchez Avė., tėvas dvejeto 
vaikų, iš nusiminimo, kad nie
kur negali gauti darbo ir todėl 
šeimyna turi kęsti skurdą, va-i 
kar bandė nusitroškinti ga.su.! 
Bet jį išgelbėjo jo pati ir jis

TeMrdas Šidlauskas

BIRUTE BADAUKAiTfe

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Birželio 21 dieną, 6:30 valandą 
ryto, 1926 m., sulaukusi 7 me
tų, 8 mėnesių amžiaus; gimęs 
Chfcagoj, palikdamas dideliame 
nuliudime savo mylimuosius ir 
mylinčius motiną Eugeniją, tė- 

, vą Antaną ir 3 seseris: Euge
niją,, Aldoną ir Olgą. Kūnas pa
šarvotas, randasi 2958 W. 38th 
Street. >

Laidotuves įvyks Ketverge, 
Birželio 24 dieną, 2 valandą po 
pietų iš namų j Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Birutės Badaukai- 
tes gimines, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinj patarnavimą 
ir atsisveikinimą. ♦

Nuliūdę liekame, 
Tėvai ir Seserys

Laidotuvėse patarnauja gra
belius I. J. Zolp^ Tel. Boulevard 
5203.

Boulevard 4189

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiąin reikale, visuomet estą 
sanžinlflgas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių. ?

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th Stt^ Chicago

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
NpUI! Ashland Avė.

—i—— . ■

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ’ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1H01 South Ashland Avenue 
Kampui 18-tos Gatves 
Telefonas Canal 0523 

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu Panedėlyj, Birželio 2,1 dieną, 3:00 
valandą po pietų, 1926 m., sulaukęs 12 metų, 10 nu*wėWų amžiaus. 
A. A. Telesfbrdas gimė Rugpjūčio 16, 1913, Chicagoj, palikdamas di- * 
deliaine nuliudime motiną Pauliną, po tėvais Astrauskaitę, tėvą Vin
centą, 2 seseris: Lilijaną ir Valeriją, dėduką ir babunę Astrauskus, 
Jfdes, cioces ir gimines. Kūnas pašarvotas, randasi 3110 So. Au
burn Avenue. * . z" _

Laidotuvės •0yk*»|>ėtnyftoj, birželio 25 dfcną, <4lahdą. iš
< namų j švento Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje ętsibną gedulingos 

pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtąjį j šr. Kazimiero 
kapines. , ’ .

- \ k
Visi A. A. Telesfordo Šidlausko giminės, draugai ir pažįstami 

esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.'

Nuliūdę liekame,. 
Tėvai, Seserys ir Giminės <■. —.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

~=iiir' ' -------- ~ ........ .. ' " ”',rr

Vladislovas Jasaitis
Persiskyrė su šiuo pasauliu Panedėlyj, Birželio 21 dieną, 3:00 

valandą po pietų, 1926 m., sulaukęs 23 metų amžiaus; gimęs Kauno 
rėd., Raseinių apskr., Kelmės parapijos, Pikalmiškių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 22 metus, palikdamas dideliame nuliudime motiną 
Olesę, pate v j Mykolą Židonj, 2 seseris: Genevaitę Radževičienę ir 
Leną Jasaitis, du pusbroliu: Vincentą ir Albertą. Kūnas pašarvotas, 
randasi 700 Wi 35th Street.

Laidotuvės j vyks Pėtnyčioj, Birželio 25 dieną, 8:00 valandą ryto 
iš namų į švento Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines. * ' %

Visi A. A. Vladislovo Jasaičio' giminės, draugai ir pažįstšmi 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

NuJiudę liekame,

A f A' • 
pOMINIKAS BAPl^SKAB 
Persisky i>- su Šiu<y pasauliu 

Birželio 21 dieną, 6 valandą va
kare, 1926 m., sulaukęs 46 me
tų amžiaus; gimęs Kunigiškių 
kaime, Tropių valse., Panevė
žio Apskr., palikdamas didelia
me nuliudime savo mylimuosius 
•ir mylinčius dukterį Oną, 12 
metų, pusbrolius Antaną ir Ka
zimierą Bučinskus ir pusbrolį 
Antaną Pranckuną. Kūnas pa
šarvotas, randasi 2252 Coulter 
Street.

Laidotuvės įvyks Birželio 24 
dieną, 10 valandą ryto iš Leką-' 
vięiaus koplyčios, 2314 W. 28rd 
PI. j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Dominiko Lapjn- 
skio giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinj patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė ir Pusbroliai

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Lachavich, Tel. Canal 
1271.

S. M. SKUOAS
LIETUVIS

Graborius ir Balsamuotojas
1911 Canalport Avė.

Patarnauju simpatiškai, manda
giai ir. pigiai. Automobiliai ve

stuvėms, krikštynoms ir tt.

Telefonas Roosevelt 7532

S. D. LAGHAWICZ
Lietuvis Gruborius 

ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

—------------------------------------ —/

Tėvai, Seserys ir Pusbroliai

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

A. f A.
• Metines Sukaktuves 

KAZIMIERAS KUDULIS 
Mylėjom mes jį gyvą neuž- , 

mirštame ir mirusio. Paminėji
mas metinių sukaktuvių musų / 
mylimo vyro ir tėvelio, kuris 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
Birželio 23 d., 1925, palikdamas 
dideliame nuliudime moterį Ma
rijoną, šešius vaikus ir žentą.

Ilsėkis, biangus musų vyre ir 
tėveli šaltoj Žemelėj, lauk mus I 
prie savęs. Liekame nuliūdę,

Moteris, Vaikai ir žentas j

Del Moterų Hygienos
I

Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo
nite gerai veikia, bet ne
kenkia delikatniems rau
menims.

Mala; Kas Dedasi?

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

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iŠ Naujienų '\asdienų — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
■4BBB.BBBBBBBBBBBBR B B • V*'

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

ga.su


naujienos, chieago, m. Trečiadienis, Birž. 23, 1926

Lieluviy Haiciiuose
Kas bus Naujienų piknike

Kaip jau 
gos lietuviai 
piknikas bus 
dienį, birželio 
nes, veik visi

turbūt visi Chica- 
žino, Naujienų 

ateinantį sekma- 
27 d. Be abejo- 

rengiasi į jį vyk
ti, nes jau per daugelį metų 
Naujienų piknikai yra visų 
Chicagos lietuvių suvažiavimo 
vieta. O tokiame smagiame su
važiavime juk kiekvienas nori 
dalyvauti.

Kas gi bus ateinančio sekma
dienio piknike?

Bus labai daug. Nes Naujie
nų piknikai nebūna paprastais 
piknikais, bet vis kas nors nau
jo, ypatingo būna. Pernai pub
lika matė keistas automobilių 
lenktynes ir daug kitokių kon- 
testų. šiemet tų visokių kontes
tų bus dar daugiau, ir vis nau
jų niekad nematytų.

Bus ir naujienybė piknikuose., 
Tai magikas prof. Cekanavičius, j 
kuris Naujienų piknike rodys 
Įvairiausius magiškus stebuk
lus. J. čekanavičius mažai chi- 
cagiečiams yra žinomas ir tik Į 
nedaugelis yra matę. Bet jis| 
yra geras magikas ir jo štu- 
kos bus įdomios visiemą.

Bus piknike ir daug visokių
kitokių pramogų, kurių ir sumi-1 
nėti negalima, 
bus.

FRA

dole- 
cen-

' PRANE»L
KIE^ KAINUOJA ŽMOGUI

LEISI! JiUO.oO?
Atrakt $100.00 «*li

$8.t‘O j metus peK visą 
likusį gyvenimu.

Kiekvienas musų praleistas 
ris sudalo nematomą juostą
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiamą 
šDitą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite lai, kada jus pralei
džiate pinigus Atsiminkite, klek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- ... ..

uždirba i>o 
ant kiekvieno 

kiek jūsų

tuinėt juos į banką ar spulką?
Naujienų. Spulkn, 

$6.00 gryno pelno 
#100.00 —• |>a;nislyk 
įimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark au sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo j' 
žinosi kaip g’^it dauginsis 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Hahted St.

BIRUTftČIŲ ATYDAI!

0 su-
jusų

lai-Dainų pamokos choras pradės 
kyti ateinantį ketviitadienyj, Birže
lio 24 d., Mark White Sųuare Parko 
svet., Halsted ir 30th St., pradžia 
8 vai. vak. A. Vanagaitis jau su
grįžo ir tuojaus imasi už darbo Bi
rutę mokinti. Visi dainininkai-kčs bu
kite pamokose. Nauji dainininkai da
bar į chorą yra priimami. Esate kvie
čiami atsilankyti.

Valdyba

(VAIRUS skelbimai
MI I — — ■ — — —  

krautuvių fikčeriai
Grosernių, Bu- 

Delikate- 
y ssen, Restauran- 

tų, Kendžių, Be- 
s komių. Musų 

TTspecialumas Geras patar- 
c 4 l n»rimas, žemos kainos. 
Nosiheims, 1912 So State St.

Tel. Lafayette 8705—8706 ‘

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

l'el. Pullman 1413
JOHN TENINGA 

Namų Statytojas ir Generalis 
Kontraktoriua

32 West lllth Place
Chieago, H).

AUTOMOBILIAI NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME

J. CEKANAVIČIUS
Magijos profesorius, naujuo

se rūbuose ir su daug naujų 
monų stebins publiką Naujienų 
piknieke, sekmadieny, birž. 27 
d. Paveikslėlyje, matote jis žiu-

tiek daug vis o • Į<rjsĮa|inj rituliuką ir mato 
I visus chicagiečių darbus 

Lgriekus, žino ką jie mąsto, 
ka darvs ir
iš mus atsi

tiks. Jis visa tai mato ir žino, 
tik niekam, o niekam nesako.

Belieka tik 
prie pikniko,

visiems rengti 
kad jį kuosma- iie ketina daryt, 
is. —Š. S. (cas su kiekvienu

ir
ka*

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Elzbietos Petrie- 

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

MARCELĖ ČERNAUSKAS 
928 W. 33r<l St., Chieago, III.

Tel. Prospect 7960

Alias Fuel Gompany
Prezidentas V. Gapszewicz

Anglys,. Coke ir Ledas
Olselio ir Retai] Anglių Jardas 
Pirkite anglis dabar, nes yra 

pigesnės

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

Ką arciv. J, Matulevičius 
pamiršo? Prapuolė lietuvis

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

x 5216 So. Halsted St.

STOGDĘNGYSTfi
Jūsų stogiį prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apieljnkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausių ir geriausia slogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Duime Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phcne Lawndale 0114.

11 u d e b a k e r automobi- 
“R‘ y,a v’en’ tvirčiausių UMgTTj.) KAijios prieinamos, nes 

kompanija puti viską ga- 
mina. Tokiu budu Stude- 

baker ir yra užvadintas “one profit 
car”. Niekas kilo pelno negauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus, transmission, diffe- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalj iš kitų kompanijų. Tai
gi kas manot pirkti ar mainyti ant 
naujo, meldžiu pašaukti mus, mes 
atvažiavl; jums nuodugniau išaiškin
sime. v

Milda Auto Sales 
3f21 So. Halsted Street 

Tel. Eoulevard 1685 
D. Kuraitis ir A. Kusulis, Vedėjai

VIENO TONO TROKAS 
FORDAS, visai gerame 

vyje, labai tinkamas dėl 
sernės ir bučernės.

Parsiduoda pigiai.

«to- 
gro-

150 NAUJŲ NAMŲ
Greitai augančioj, sekcijoj, N. W 

Side, mokyklos, krautuvės ir trans- 
portacija.

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

KAINOS NUO $2800 IKI $6200 
$100 CASH

Tai viskas ko jlims 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 lengvu yra 
tapti namų savininku.

SAWIAK & CO.
7181 W. Grand Av. 

6407-6537 Irving Park Blvd. 
Columbus 9552

ADDISON HEIGHTS 
NETOLI CEMEN1 INK) 

KELIO 
BIZNIO LOTAI 

APARTMENTAMS LOTAI 
REZIDENCIJŲ LOTAI 

VIENA KAINA
ĮMOKĖTI, $3 Į SAVAITĘ 
VISI LOTAI 50X150

CHICAGO TITLE & TRUST CO. 
GARANTUOJA TITLE 

29 minutės iki vidurmiėsčio. že
mė priguli didelei bankai 

Naujienos, Rox 700

UŽDIRBK 100%

Chicagos lietuviai katalikai 
pasitiko arciv. .1. Matulevičių 
gana svetingai. Daugelis j jį 
žiurėjo, kaipo ištremtą ir nu- 
kentėjusj nuo okupacinės val
džios Vilniuje už jo prielanku
mu lietuviams.

Priėmimo vakarienėj jis niirs 
nepasisakė esąs nukentėjęs, bet 
visgi priminė Vilnių, pabrėžda
mas, kad be Amerikos lietuvių 
paramos vilniečių * kultūrinis 
darbas turės žlugti. To butų už
tekę pradžiai, jei kas nors aiš
kesnio butų pasakyta vėliau.

Tačiau atėjo sekmadienis ii 
viskas tylu. ‘Tūkstančiai žmo
nių susirinko “Ar’mory Hali’ 
prie 34 gatvės ir Wentworth. 
Ūpas pakilęs; musų vėliavos 
plevėsuoja; sudainuota himnas 
smarkiau už visas kitas gies
mes, sudėtas Į krūvą. Susiveli-’ 
nęs atvyksta jo ekselencija ar-i 
civyskupas .J. Matulevičius. Pra
deda kalbą, 
už malones*,
mo. Primena, kad dabartinę ru
sų pravoslavų bažnyčią Dievas, 
nubaudė skurdu ir persekioji-' 
mu už tai, kad toji atsiskyrė 
virš tūkstančio metų atgal nuo 
Burnos... l>žiaugiasi, kad didy
sis karas prikėlė Lietuvą ir ki
tus kraštus; ragina garbint po-1 skyriai pašelpos 
piežių, dvasiškiją; džiaugiasi,’ - 
kad musų kraštas katalikiškas nuo 16 iki 45^ metų, iki gruodžio 
ir turi savo vyskupijas. ’d“ugijo8; )cig,- (bl. (lrilugj..

Bet Vilrpus pamirštas, vii-; 
niu», pasirodo, menkesnis už 
vieną vyskupiją. Tame skait
lingam susirinkime musų so
stinė buvo pamiršta. Popiežius 
nutarė... jo valia yra šventa... 
Vilnius lenkų.

Buvusieji tame susirinkime 
žmonės apsivylė. Jie gausingai 
aukojo eucharistiniam kongre
sui, bet butų dar daugiau pa-^ 
aukavę okupuoto krašto lietu-

1 Antradieny, birž. 15 d., 10 v. 
ryto, dingo lietuvis Jurgis Dau
ginas, angliškai vadindavos 
George Douphin. Jurgis Daugi
nas su savo broliu Antanu, už
siimdavo karpenteryste ir jie 
turėjo savo dirbtuvėlę prie 
2216 Archer Avė. Jo moteris 
Anastazija ir Broliai Pranas, 
Antanas ir Jeronimas Daugi
nai yra labai susirūpinę ir pra
šo Naujienų skaitytojų, gal 
kas kur matė tą dieną ar strit- 
kariu ar automobiliu užg’aunant 
ir tt. .Jurgis Dauginas yra apie 
16 m., 5 pėdų 6 colių, juodbru- 
vis, jau pražilusiais plaukais. 
Jei kas tokį kur patėmijot ar 
patemisit, duokite žinią jo mo- 
terei Anastazijai Dauginienei, 
818 W. 35 PI., Telefonas Yards 
0621. —J. L. Grušas.

Pranešimai
Dėkavoja Dievui

stiprinimą tikeji- Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
Prisidėkite j šią draugiją 

Chicagos Lietuvių Draugija S. 
yra didžiausia savišalpos organiza
cija Chicagoje — priklauso net 800 

I vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas siekia arti $15,000. Yra trys 

1 sergantiems na
riams: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na- 

1 riais gali patapti vyrai ir moterys

P.

12 d., 1926 metų yra priėmamos ir — - - ■ _ • • •• — 1 ■ —• I

jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas įstojimo 'visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So. , 
Halsted St. Tel. Uoosevelt 8500. i 

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

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti

. . . , i. • . I nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai
viams, jei kas butų priminęs. : gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ii

Užbaigus arciv. J. Matulevi-! nuo 35-tos iki 31-mos iptvės yra ap- 
,. . . u,.. j-ix- x • J rūpinami “Naujienoms” gana anksti, 
dili kalbeli, didžiuma žmonių“Naujienas” galima mokėti sykį 
apleido svųtainę, nors tebuvo J savaitę arba sykį j\iėnesj. Gyve- 
išpildyta tik pusė programos.
Visi žinojo, kad vienas svarbus 
dalykas liko pamirštas.

Draugijos Narys.

» 1 C ££ J VksllMltVA 11 ¥• VJ AVA v ■ VV M • «••

J. Matulevi- nuo 35-tos iki 31-tnos gatvės yra ap- 
lx. v • I rūpinami “Naujienoms” 

didžiuma Žmonių “Naujienas” galum 
nę, nors tebuvo į savaitę arba sykį j mėnesį.

nanti pažymėtame zone, o da neap- 
’ rūpinami ankstyvomis “Naujienomis” 
> tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 

Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Te). 
Roulevard 9663)

B. Naujienų skai- 
VJI lytojos ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 
Hoyne ir 43-čios ir 56-tos. Viršpa- 
minėtame apskrityje aprūpimi lie
tuvius “Naujienomis”, perint kurie 
negaunat “Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai dtnešlu jums “Naujienas”, 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas,! 
5118 So. Paulina St. Tel. Prospect. 
4887.

BOK KmHb

APSIVEDIMAI
PAJIEŠKAU merginos arba 

našlčs apsivedimui. Nejaunesnės 
kaip 25 metai ir lieknesnės kaip 
40 Esu našlys 35 metų. Gy
venu ant ūkės; turiu gerą dar
bą. TONY PELECKI, R. R. 1, 
Sullivan, Ind.

Aš turiu keletą naujų išradi
mų naudingų dėl bizniaus, bet 
neturiu kapitalo sunaudoti. To- 

,del kas turjįe^kapitalo malonė
kite atsišauktu J0538 So. Michi- 
gan Avė., Chidafco, III.

ISBENDAVOJIMUI

REIKIA DARBININKŲ
moterų

VYRŲ ir motefrų į dirbtuves, res- 
taurantus, hotelius. Darbas dienomis 
ir naktimis. GRAHAM’S AGENCY 
833 Milwauljee Avė.

prieRENDAI Storas su bizniu 
Tautiškų kapinių. Geras biznis. Sa
vininkas 4157 So. Kedzie Avc.

ĮIEŠKO KAMBARIU
Li-yr—c—-r—u—'-r—-'—— į~»^ —* *»

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGAS kambarys su val
giu. Turiu 10 metų vaiką su savim. 
Box 797, 1739 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IEŠKAU vaikinu ant kambario, 

su valgiu ar be valgio. Netoli dirb
tuvių, vienas blokas nuo Halsted 
Street.

Kas norit, galit ateiti pažiūrėti.
Klauskit Restauracijoj.

919 W. 20th Street 
M. Malinauskas

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282'

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom inalevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

PIRKTI PI.UMRINGĄ PAS MUS KH SUTAUP Y KIT 3S% 
Mes pardundame visiems olselio 

kainomis 
Plumhiuf Sapply Co- 

IR87 Wrg» Diviaion SU 
netoli Marshfield

«-

Tel. Prospect 1297

F.. J. YANAS 
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

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

niŠiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
Spauzdinam jvairius spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ
M V A TĮSTI T VA*

■7IO W. 38rd St., Chieago, III.
Tel. Yards 6751

REIKALINGA mergina dėl namų 
darbo. Gera alga. Riverside, III. 2342 
So. Leavitt St., Tel.. Canal 1678.

MOTERŲ darbas nuo Štukų na
mie, lengvai galima išmokti, abįi- 
šaukit panedėly j krautuvę. 159 Nn. 
State St., Room 1632. y

REIKALINGA moteris dirbti prie 
namų ir pagelbėti prižiūrėti kūdikį. 
Skalbti nereikia. H. J. Arens, 3326 
Emerald Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

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

REIKALINGI pardavėjai “to soli- 
cite roofing”. Alga ir nuošimčiai. W. 
Gernhofer, 2800 Washington Blvd., 
1 augštas. v

MUMS reikia keletą lenkiš
kai kalbančių vyrų. Gera alga 
ir komišinas. Gera proga ir ge
ra ateitis tiem?, kurie tiks tam 
darbui. Atsišaukite:

BURNHAM BLDG.,
158 W. Randolph St......

Room 416
7:30 Ketvirtadienio vakare

v < XI
REIKIA vyrų dirbti geležiniąme 

yarde. Atsišaukite pas Warshawsky 
& Co., 1915 So. State St.

REIKALINGA patyrusių bailerių 
elektriniam pre$ui, wholesale skudu
rų šapoje. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis. Tanner & Chapman, 401 N. 
Sangamon Street.

REIKALINGAS kriaučius prie vy
riško darbo. K. LAUCIUS, 3305 Au- 
burn Avenue.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted- St

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 
krautuve. Ant kampo 2958 W. 88th 
Street.

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

PARSIDUODA grosernė ir 
btičernė daranti $100 kasdien. 
Vienas bučerys lengvai padarys 
$1000 savaitėj. 4 pagyvenimui 
kambariai. Rendos $60. Dalis 
cash, kiti ant išmpkėjimų, 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 biznj.

171$ So. Jefferson St.

PARDUODAME kendžių, ice creani 
tabokos dr 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- 
sernė, 3 pagyvenimui kambariai. Sa
vininkas laikė 4 metus — apleidžia 
miestą. Pigiai už cash.

z 238 W. 47th Street

PARSIDUODA saliuno rakandai 
ir barai. 711 W. 69th St., Telefonas 
Normai 5147.

PARSIDUODA bučernė Brighton 
Parke, biznis išdirbta per 15 melų. 
Geriausia vieta visam Brighton Par
ke. Parsiduoda iš priežasties mir
ties.

Atsišaukite pas
A. SELDUKAS

4100 Archer Avenue

PARSIDUODA barbernė, geroj 
apielinkėj, 4 kėdės. Pardudsiu pigiai 
visą arba pusę. Tik vienas Lietuvys 
barberys mieste. Atsišaukite kasdien 
apart Sekmadienio.

W. S.
320 E. 14th Street i 

Chieago Heights, III.
• ’ s L‘- ■

ANT PARDAVIMO
Parsiduoda pigiai kendžių, cigarų, 

cigaretų ir kitų smulkmenų Storas. 
Biznis išdirbtas; sumaniam gera pro
ga čia pasidaryt pinigų.

Kreipkitės adresu:
5331 Wentworth Avė. 

Chieago, III.

PARSIDUODA Malt & Hop krau
tuvė. Išdirbta vieta per 7 metus. Sa
vininkas apleidžia miestų. 732 Wes® 
31st St., Boulevard 0013.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, biznis geras, knygu
čių nėra. .

Kreipkitės: \
5752 So. Racine Avė.

GROSERNĖ nedidelė, bet 
gera. Kas j ieško geros vie
tos, nesigailėsite nusipirkę. Pi
gi renda.

4141 So. Maplewood Avė.

NAMAI-2EME

$390
DEL bulvaro namo didumo 

lotas 33x150 pėdų, Calume 
distrikte, netoli bažnyčios; mo 
kykla skersai gatvės. Yra visi 
geri patogumai; gatvekariai 
Husai ir traukiniai. Title j»aran 
tuota per Chieago Title & Trust 
Co.

NĄUJIENOS, 
1739 S. Halsted St. 

Box 773

KANKAKEE UPft

Pasirinkimui dideli lotai, pigios 
kainos, lengvais išmokėjimais, šalę 
yra gerai jrengtas kliubas. Musų pa
siūlymą nieks negali viršyti. IlHana 
Heights I>and Co., 1504 Strauss Bldg. 
VVabash 6736-6737.

LENGVA padaryti dideli pelną, 
jeigu jus įvestuosite savų pinigus 
protingai. Muscel Schoals yra ge- 
riausis, saugiausis investmentas šian
dien. Jungtinių Valstijų valdžia da
bar nesenai išleido du milionu dole
rių . dėl įstaisymo Muscel Schoals. 
Pirkit ten kur yra ateitis. Lotai $500 
iki $5,000. % įmokėti, kitus išmo
kėjimais. Del informacijų kreipkitės 
Naujienos, Box 791.

KODEL NENUSIPIRKTI 
BRIGHT’SO MURINI 
BUNGALOW PRIE
ŠAIS MIESTO PAR
KO UŽ $750 CASH 7

dideli kambariai su miegamais 
porčiais, gyvenamasis kambaris turi 
ugniavietę ir įmūrytas knygoms šė
pas. Valgomasai! kambarys įmūryta 
bufetą; maudynė turi įmūrytą vaną 
ir šėpą skalbiniams. 2 dideli mieg- 
kambariai su puikiojh šėpom. Dide
lis augštis. Arti Katalikiškos Baž
nyčios ir mokyklos. Imk Grand Avė. 
karą iki Meade Avė. Eik 2 blokus 
j šiaurę ir pamatyk šiuos puikius 
namus šiandie. Tai ųieko nekainuoja. 
Mes esame 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.
z Meade Avė., kampas Altgeld

5

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

Kreipkitės
B' KATRĖS

5926 So. Elizabeth Street

2 FLATŲ medinis namas, muro 
pamatu, 5—6 rūmai, abudu furnasu 
šildomi, garažas cementuotas, lo
tas 30V125, graži vieta. Parduosiu 
ar įmainysiu. Kaina $9500, įnešti 
$2500.

Pašaukit Prospect 5173

SVARBI PRIEŽASTIS’

Nupirksite 2 lotus' labai puikioj 
apielinkėj už pusę kainos; irgi tu
riu kastantinką ir Kero Gas Burner- 
ius. Kurie ndrčtumėt galite mano 
vietą užimti ir parduoti tuos Kero 
Gas Burnerius, daug pinigų galite 
pasidaryti. Priežaatį patirsit ant vie
tos. Matykite vakarais tarp 7:30 

vai. vakare.
W. F. BUISHAS 

4188 So. Westem Avė.
2 flatas 

Phone Lafayette 5225

9
ir

PARSIDUODA 2 flatų 5 ir 5 ’ 
kambariai medinis namas. Visi nau
ji jtaisyn^i. Parduosiu pigiai, nes 
apleidžiu miestą, Brighton Park apie- i 
inkėj.

4240 So. California Avė.

FARMOS! FARMOS '
Didžiojoj Lietuvių Ūkininkų Kolioni- 
joj yra daug gražių fanuų ant parda
vimo, reikalaukit ūkių surašo, J. A. 
Žemaitis, R. 1 Box 17, Fountain, Mich.

AUTOMOBILIAI
PARDUOSIU, arba mainysiu, 2 

pagyvenimų medinį namą 4 ir 4 kam
bariais. Yra elektra, gasas, maudy
nės ir toilėtai viduje. Namas Bright- 
on Parke. Mainais imsiu žemės, lo- 

Meldžiu 
Po

PARSIDUODA soda vvater route 
ir trokas. 2900 Lovve Avė.

tus, automobilių ar troką. 
pasiskubinkite. Ateikite vakare 
kad ir agentai.

2923 So. Emerald Avė.. 
1-mos lubos užpakalyj 

Chieago, 111,

6

1t

PIRKDAMAS UŽ •/, KAINOS
Biznio ir rezidencijų lotai, 

gos arčiausioj subdi Vizija j, 
Archer ir Cravvford Avė., 2 
nuo karų linijų, 35 minutės iki 
miesčio, tiesi linija, nereikia 
sėsti.
30 pėdų rezidencijų lotai ........
60 pėdų apartmentų kampai ....
65 pėdų biznio lotai .............
59 pėdų biznio kampai ..........

Biskį įmokėti, kitus lengvais 
siniais išmokėjimais.

SHIVELEY & 
WHITE

Subd. ofisas, N. W. kampas Archer 
\ & Crawrord Avė. .
Phone Lafayette 4007 arba Pros. 1616

Chica- 
netoli 
blokai 
vidur- 

per-

.. $595 
$1,909 
$1,250 
$3,600

mėnc-

PARSIDUODA labai pigiai gra
žus namelis. Pečių šildomas. El
ektra. 4 lotai prie namo aptver
ti. Galima laikyti vištas ir kar
ves. Cash ir ant išmokėjimų. Sa
vininkas 4955 Karlov Avė., 
bloko nuo Archer Avė.

PARSIDUODA 1 meto senas,/Nau
jausio styliaus 2 augštu po 5/kam- 
barius namas. Garu šildomas; /ugnia
vietės, knygoms spintos, manogany 
h* beržo medžiu baigtas. Inmurinta 
maudynė — baltų plytų baigta. Ga- 
zo pečiai ir ledaunės. Plieno kon
strukcijos. Didelis beizmentas ir 2, 
karų garadžius. Parduosiu už $15,- 
000 — reikia apie $3,000 įmokėti.

HUGH HAMILL
6022 So. Artesian Avė.

•------ ------------------------------5------------------------
PARSIDUODA 40 akrų farma Mi- 

chigan Valstijoj. Žemė molis su žvi- 
ru ir juodžemis, arti akmeninio ke
lio, prie pat mokyklos, prie ežero. 
Gražus sotinas, geros triobos, 3 me
tai senumo^

JOHN STANKOVICH
P. O, Box,17 Hiawatha, Mich.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORG1ČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiui 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
8804 South Kedzae Ave^ 

Lafayette 6738

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

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

RELIANCE REALTY
& MORTGAGE CO.

80 N. LaSalle St. Franklin 1808
REIKALINGA pirmieji ir antrieji 

mortgečiai, atakai ir bondsai. Veik 
greitai. NAUJIENOS, 1739 So. Hal
sted St., Box 798.

MOKYKLOS
Jaunuoliams Pamokos

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

Amerikon Lietuvių Mokykla 
J, P. Olekas, Mokytojas 

3106 S. Halsted St., Chieago, III.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

______________________ Yra svarbu dėl automobilių me
siu viską už labai pigią kainą, nes'chanikų ir Šoferių. Ateikite pasi- 
važiuoju Lietuvon. Reikale Šitų bar- rengę pradėti. Pagal musų naują 
genų malonėkite kreiptis vakarais sistemą ir asmenišką prižiurėihną 
nuo 6 vai. iki 10 vai. sekamu ad- jųsų išmoksite į kelias savaites, kaip 
resu: J. Rymkevičius, 5958 South 
Lowe Avė., Chieago, 111.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda namas su visais ra

kandais ir s automobilių. Parduosiu 
viską sykiu arba atskirai. Parduo-|

Supirkinėjimas ir Mainymas
Turiu parduoti rezidencijos lotą už 

81400 ir biznio prapertę. 2 blokai nuo 
elevatoriaus. Imsiu pirmus ir antrus 
mortgečius arba gerus bondsus ar 
staką. Greitam pardavimui. Rašyk 
tuojaus. NAUJIENOS, 1739 So. Hal
sted St, Box 799.

atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 West Madison St.
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

mokinam dienomis ir vakarais. At- 
sišaukit arba rašykit INTERNA

TIONAL BARBĖK COLLEGE, 651- 
‘672 Wk Madlson Street.


