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Salantų miestelį 
ugnis sunaikino

Iš Tamsios Praeities I šviesų Ateiti

Tūkstančiai žmonių žuvo 
potvyny Meksikoj

Nori aprėžti kandidatų į sena 
torius kampanijų išlaidas

Gaisras visai sunaikino 
Salantų miestelį

Ugnis surijo apie 300 gyvena
mų ir negyvenamų namų; 
250 šeimynų liko be pastogės

KAUNAS, birž. 12. f L]. 
Salantuose, 
birželio 7—8 naktį kilo didelis 
gaisras; 8 d. rytą į gaisro vietą 
išvyko kovai su gaisrais refe
rentas p. Siemaška. Vakar ry
tą jisai grįžo ir suteikė žinių 
apie gaisro įvykį.

Kai nuvažiavęs, miestelio vie
toj referentas beradęs tik sty
rinčius kaminus, griuvėsius, ru- 
sančius nuodėgulius.

Prie griuvėsių tyliai stovinė
jo nukentėjusios šeimynos. Ug
nis surijo 150 gyvenamųjų na
mų. 150 negyvenamųjų; viso 
250 šeimynų paliko be pastogės. 
Sudegusių namų tarpe buvo 8 
mūriniai namai, sinagoga. Bu
čio vandens malūnas, vartotojų 
bendrovė, valstybinės degtines 
monopolis, žydų mokykla, kle
bonija ir jos trobesiai, vaistinė 
ir 60 krautuvių 
Jaunas 25 metų 
Boruchavičius iš ugnies buvo t 
išvestas, bet ištrukęs iš rankų 
vėl metėsi į liepsna: i. dingi . 
Gyvulių sudegė 8 karvės, 3

Kretingos apsk

su prekėmis.
nepilnaprotis

ugnies

tai. ir visi naminiai rekmenys 
liko ugnies žiotimis.

Gyventojų apskaičiavimu, 
nuostoliai siekia iki 5 milionų 
litų. Manau, kad nuostolių bus 
apie pusti ečio miliono. Bet ir 
tokia suma stipriai atsilieps į 
ekonominį gyvenimą.

Pedegėliai išvažinėjo pas gi
mines pažįstamus. Jiems gelbė
ti susidarė du komitetai, vienas 
bendras prie valsčiaus valdybos 
ir žydų skyrium.
Prašo pagalbos nukentėjusiems 

Salantų gyventojams
Kretingos apskrities valdyba 

atsišaukia į lietuvių visuomenę 
eiti nelaimingiems, visai •savo 
turtelio netekusiems ir be pas
togės likusiems, padegėjams pa
galbon. Aukas priima ir skirs
to apskrities valdyba.

Amerikos lietuvių visuomenė 
gal taipjau išgirs nukentėjusių 
pagalbos šauksmą ir neatsisa
kys jiems padėti.

Tūkstančiai žmonių žuvo 
potvyny Meksikoj

Vandeniui užliejus Leono mies 
tą, daugybė šeimynų palaido 
ta namų griuvėsiuose.

MEKSIKOS MIESTAS, birž.
Atvykęs į sostinę pasiun-
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Pilsudskis privertė seimą III, republikonu kandidatai
priimti biudžetą išleidę $3,000,000

Nori aprėžti kandidatų 
kampanijų išlaidas

Traukinių katastrofa

La Follette proponuoja nusta
tyti kandidatų kampanijos iš
laidas maksimum $25,000

Trys traukinio tarnautojai už
mušti, du pavojingai, kelioli
ka lengviau sužeisti.

KINGSTON, R. L, birž. 27. 
Netoli nuo čia atsitiko dviejų 
traukinių katastrofa.

Ėjusio su šešiomis dešimtims 
prekių vagonų traukinio eks-

Ispanijoj areštuota 200 
sąmokslininkų

VARŠUVA, birž. 27. — Mar
šalo Pilsudskio prispirtas, Len-( 
kų seimas priėmė 450 milionų 
zlotų biudžetą trims mėnesiams, 
pradedant nuo liepos 1 dienos.

Po Pilsudskio rimbu, seimui 
pakako tik dviejų posėdžių 
“svarstymams” ir pagaliau biu
džeto priėmimui, — spartumas, 
kuris nusipelno, kad butų įrašy
tas Lenkų istorijosi lapuose.

senate pra- 
žinių, jogei 
valstijoj se- 

nominavi-

$40,000 atlyginimo už 
angies įkandimą

LINCOLN, Nebr./ birž. 27.— 
Darbininkas Ilerbert B. Bran- 
nan skundė geležinkelio kom
paniją, reikalaudamas iš jos 
65,000 dolerių atlyginimo už 
skaudų sužalojimą. Dirbant 
jam Chicago and Northwest- 
ern geležinkelio kompanijos lo- 
komotivų daržinėj, jį įkando 
angis, ir nuo to jis vos gyvas 
išliko. Teismas nuteisė kompa
niją sumokėti nukentėjusiam 
40,b00 dolerių atlyginimo.

WASII1NGT()NAS, birž. 27. 
— Arkansas senatorius Cara- 
way, dem., vakar 
nešė, kad jis turįs 
įvykusiuose Illinois 
natorių kandidatų
muose (“praimeriuose”) repub- 
likonai išleidę arti 3 milidnų do
lerių. Pasak jo, senatorius WiL 
liam B. MoKinley, kuris vėl no
rėjo gauti nominaciją, bet pra
laimėjo, išleidęs 1,000,000 (1 
milioną) dolerių, o kandidatū
rą laimėjusis Frank L. Smith 
pažėręs dvigubai tiek, taigi arti 
dviejų milionų dolerių.

Areštavimai politinių vadų 
Portugalijoj

Sapnavo mešką, šoko 
pro langą iš trečio 

aukšto

PARYŽIUS, birž. 27. — Ka
vas pranešimas iš Lisabono 
skelbia, kad ten areštuota,kele
tas Portugalijos politinių vadų. 
Tari) jų suimta buvęs karo 
ministeris, pulk. Helder Ribie- 
ro, ir buvęs finansų ministe
ris, Jestana .lunior. Konfiskuo
ta taipjau manifestai, kuriais 
protestuojama prieš dabartinę 
politinę padėtį Portugalijoj.

ISPANUOS SIENA, birž. 27. 
—Susekus didelį sąmokslą prieš 
Ispanijos diktatorių Primo de 
Riverą, tapo areštuota jau ir į 
kalėjimus sukišta apie 200 as
menų.

Sukilimas buvo planuota pa
daryti kaip birželio 26 plieną 
bendromis civilinių elementų ir 
kariuomenes jėgomis, nuversti 
direktoratą ir atsteigti konsti-4 
tucinę valdžią, kuri buvo gene
rolo Primo de Riveros suspen
duota prieš trejus metus. Tu-Į 
įėjo būt tuojau išleistas mani
festas į visą kraštą ir sušauk
tas seimas, kuriame visos vi
suomenės srovės butų atstovau
jamos.

'Tarp areštuotų sąmokslinin
kų yra daug žymių asmenų, 
tarp jų buvę respublikininkų 
atstovai — Marcelino, Domin
go, Barriovero ir kitos stam-

Kunigas žada suvalgyti 
savo kepurę, jei nejrc- 

dysiąs biblijos tei
singumo

AS1IEVILLE, N. C., birž, 27. 
— Pilietis Harry Smith sapna
vo, kad kalnuose jį užpuolus į 
didelė meška, nuo kurios jis 
stengėsi 'pabėgti, — ir miego-1 
damas šoko pro langą iš trečio-1 
jo aukšto. Jis nubudo nukritęs 
į stovėjusį palangėj automobilį. • kunigas, ir
Jis skaudžiai užsigavo, tečiau

. nepavojingai.

VVASHINGTONAS, birž. 27.
—VVisconsino senatorius Ro
bertas La Follette vakar pasiū
lė senato taisyklių 
išlaidoms suvaržyti

(nustatant, kad joks kandidatas’onduktorius buvo sprogimo už-- 
j 6<*natorius negali
vo kampanijai daugiau kaip 25,-
000 dolerių.

Kaip pastarieji senato komi- j kinių bėgių.
sijos tardymai parodė, įvyku-1 p0 valandėlei atbėgo greita- 

jsiuose nesenai Pennsylvani joj
• republikonu kandidato į senato
rius nominavimuose, trijų as
pirantų—Peppero, Pinchoto ir 
Vere’o — kampanijai buvo iš-

kampanijų1 pliodavo garvežys, kurio maži- 
papildymę, į nistas, jo padėjėjas ir vienas

išleisti sa- j mušti. Apie trisdešimt prekių 
vagonų, išmesti iš bėgių,.'suvir
to ant paralelinių greitųjų trau-

kiaulės ir kiti smulkesni gyvu- 27.
liai. 1 ...... . _ ----- --------- „
kos indai. * miesto, Guanajuato

Gaisras prasidėjo 12 vai. nak- sako, kad ten potvyny
tį. Per 10—15 minujių mieste-1daugiau kaip 2,000 žmonių, ir 

. Po kad iki šiol surasta apie 400 
kūnų.

Daug šeimynų tebėra palaido
ta namų griuvėsiuose, ir 
jų vis dar negalima prisigrieb- mas. Drebėjimas buvo jaučia- 
ti. Šimtai kūnų potvynio van- mas beveik visame krašte. Kai 
dens nunešta į Santa Bosą upę:, kur padaryta žalos.

Suskubusių pabėgti į kalnes-j MALTOS SALA, bii*ž. 27. — 
ir lieps- nes vietas gyventojų, vos savo Vakar vakarą čia buvo stiprus 

gyvastis išgelbėjusių, padėtis žemės drebėjimas, lydimas po- 
yra apgailėtina, nes jie neturi žeminių trenksmų.
nė maisto, nė pastoges. Susi■ie- ■ Apie žemės drebėjimus pra- 
kimas traukiniais nutrauktas, neša taipjau iš Neapolio^ Ave- 
ir vyriausybė daro visą, kad su
teikus nelaimingiems pagalbos 
laivyno valtimis ir įvairios 
sies

Dingo taip pat visi apyvo-Įtinys iš vandens užlieto Iajoii aP^ J milionai doleiių. 
valst i j o j,! ~~~

žuvę Žemės drebėjimais Mal
toj, Egipte ir Italijoj

’ COLUMBUS JUNCTION, lo- 
jwa, birž. 27. -- Beformuotos 

evange- 
. listas” Loren Pencaut paskelbė, 
į kad ateinantį sekmadienį jis 
laikysiąs pamokslą tema “Moks- 

Du švindleriai inkrimi- . las ir Biblija”, kur jis įrodysiąs, 
nuoti dėl $35,000,000 I jogei biblija esanti Dievo žodis.

' suktybių Jeigu «* Jis neįrodys*^ biblijos 
I teisingumo, tai pirmadienį, 10

ST. LOUIS, Mo., birž. 27. —(valandą prieš pietus, jis atsisto
jęs ties vietos laikraščio Gazet- 
te ofisu ir suvaikysiąs savo 
šiaudinę skrybėlę. ■

Visa tai all right, sako žmo
nės bet kas gi bus tie teisėjai, 
kurie spręs, ar-kunigužis įrodė, 
ar neįrodė, biblijos teisingumą?

lis virto tik liepsnų jura. 
2:30 vai. ugnis savaime aptilo, 
nes nebuvo kas daugiau bede
ga. Gaisras prasidėjo Mažojoj 
gėlių gatvėj Davido Šero name 
ir buto antrame aukšte. Iš ten 
prasimušė ant stogo, persimetė 
į kitus namus ir ajiėniė vėjo’ 
blaškomas1 kibirkštys i 
nos visus aplinkinius šiaudinius 
ir skindelinius stogus. Namai

- kaip tik buvo patogiai gaisrui 
sustatyti, visi sukimšti be jo
kios tvarkos į vieną krūvą.

Priežastis — be 
paliktų pirklio Šero 
atsargus elgęsis 
Pats šeimininkas tą patį vakarą 
buvo išvažiavęs su linais į Klai
pėdą. Iš žvakės užsidegusi fer- 
anka uždegė dar likusius namie 
13 centnerių linų.

Salantai sudegė 
kartu. 1921 m. sudegė viena pu
sė, o dabar dingo jau ir ant
roji miestelio pusė. Iš buvusio 
turtingo miestelio nieko dau
giau neliko, kaip tik mūrinė kietiją atlankė dideli potvyniai, 
bažnyčia ir pora namų, kurie (Išėję iš vagos’ Elbos, Odero, 
stovėjo Didž. Gėlių gatvėj už- Reino ir jų prieupių vandens 
vejoj ir buvo saugojami atbė- * užliejo plačiausius plotus, už- 
gusių is kaimo žmonių. (tvindydami kaimus ir miestus.

(Potvyniai yra daug padarę 
los. \

Vakar čia buvo federalinės 
grand jury inkriminuoti For- 
rest Ferguson, žlugusios Fer- 
guson-McKinney Manufactur- 
ing kompanijos prezidentas, ir 
Alfred F. Baggot, sekretorius.. 
Jie buvo kaltinami dėl naudoji
mo pašto savo švindeliams, ku-

KAIRAS, Egiptas, >birž. 27.
Viakar, apie 10 vai. naktį, čia

r prie įvyko smarkus žemės drebėji- genata8 nHėmė Vetera- 
io*vmr\ r^na I i wmci nnvA *■

sis Nevv York, New Havcn and 
Hartford traukinys, ėjęs iš 
New Yorko į Ilyanrtis, Mass., 
ir trenkė į suvirtusius ant bė
gių prekių traukinio vagonus. 
Jo garvežys ir keturi miegamie
ji vagonai buvo išmesti iš bėgių 
ir apvirto. Mašinistas ir kurin- 
tojas buvo pavojingai sužeisti.
Sužeistų rados taipjau keliolika bios politinės figūros, 
pasažierių. « Prasidėjus areštams,. įsteig- ibiais jie išvilioję iš St. Louiso

ta aštriausi cenzūra, taip kad ir kai kurių rytinių bankų apie 
jokių žinių apie sąmokslą neiš-' pusketvirto miliono dolerių, 
džiama iš Madrido. ---- -------- •

nŲ pensijų {statymą

priežiūros 
vaikų ne

su ugnimi. laivėmis.

Potvyniai Vokietijoj

ne

lino, Bari ir kitų Italijos vietų.

Rotšildas duosiąs sionis
tams $5,000,000

OTTAWA, Ont., birž. 27. — 
• Kanados sionistų organizacijos 
Į Keren Heyeod mitinge Dr.I

jau antru Išėję iš upių ir prieupių van- Elias Margelis iš Mount Ver- 
deny» užliejo daug miestų ir non, N. Y., pranešė, kad Lbn-
kaimų

BERLINAS, Bkrž. 27. — Vo-

dono lordas Rotšildas paskyręs 
5 milionus dolerių paramas' sio
nistų vedamam rekonstrukci
jos darbui Palestinoje. Pinigai 
busią įteikti Drui Chaimui Vei- 
cmandi, pasaulio sionistų orga
nizacijos prezidentui.

Apd.austų namų nedaug bu
vo. Referento nuomone, valst. 
apdraudimo draugija nuostolių 
tupianti apie 150,000 lt., o 
“Lietuvos” apdraudimo draugi
ja — apie 50,000. Nuostoliai 
yra didžiausi.

Kadangi gaisras kilo 
ktį, kada visi miegojo, 
ventojai buvo užklupti

ŠEIMYNOS TRAGEDIJA t

TIOGA, Iowa, birž. 27.

ža- . NEW YORKAS, birž. 27. — 
Pank Avė. ir 34-tos gatvės gin- 
klįnėj vakar nusišovė N. Y. įla- 
tionalės gvardijos kapitonas 
Everett Sannwaldt.

I Krautuvės savininkas, Otis LONDONAS, birŽ. 27. — At- 
Armstrong, nušovė savo žmoną, stovų butas antruoju skaitymu

147 priėmėjau 'na- kūdikį ir pagaliau pats sau galą 336 balsais prieš 
tai gy- j pasidarė. Tragedijos priežastis valdžios bilių Britų anglies ka- 
netikė- nežinoma. sykių pramonei reorganizuoti.

< , 4
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WASHINGTONAS, birž. 27.
— Senatas priėmė pataisytą 
veteranų pensijų bilių, kuriuo 
pensijos pilietinio karo, 'Meksi- j 
kos karo ir 1812 metų karo 
veteranams, jų našlėms ir vai
kams padidinamos. Minimum 
pensija tų karų veteranams ir 
jų šeimynoms yra $65 
Tos pensijos valstybei’ 
apie 16,000,000 dolerių

Nemokamas darbinin
kams muziejų lan

kymas Italijoj

LONDONAS, birž. 27. —At- 
•vyko su vizitu Ispanijos kara- 
• lius Alfonsas su karaliene Vik- 
! tori j a. 
i

WASHINGTONAS, birž. 27. 
— Illinois kongresmanas Rai- 
ney, dem., vakar įnešė atsto
vų bute bilių, kuriuo turėtų 
būt panaikinti taksai automo
biliams, teatrų ir kitų pramo
gų bilietams, ir žyminiai ženk
lai.

mėnesy. 
pareis 

metais.

išleido 
Italijos

gražiojo meno

ROMA, Italija, birž. 27. — 
Vyriausias senovybių ir gražio
jo meno direktoratas 
patvarkymą, kuriuo 
darbininkams leidžiama dykai 
lankyti visus'
galerijas ir muziejus. lankyti 
tečiau jie gali tik grupėmis ir 

MIRTIES BAUSME ANGLIJOJ ,vedami autorizuotų vadų, kurie
LONDONAS, birž. 27. — mato» Paaiš'

Strangeway kalėjime, Manches-; k,’n^‘ 
tery, vakar buvo pakarta jau-! 
na, 33 metų moteriškė, Louisa;
Calvertienė, trijų vaikų motina.. 
Mirties bausmei ji buvo pa
smerkta už pasmaugimą ir api
plėšimą savo šeimininkės.

KALĖJIMAS IKI GYVOS GAL
VOS Už NUNUODIJIMĄ

O R H

I PENSACOLA, Fia., birž. 27. 
i— Jesse Odom, 19 metų vaiki
nas, tapo pasmerktas kalėti iki 
1 gyvos galvos už' nunuodijįmą 
savo draugo, Archie Alexande- 

|ro, 16 metų. Pasmerktasis prisi
pažino, kad jis nunuodijęs Odo- 
mą iš pavydumo, kam tasis tu- 

dienai rėjęs geresnio ne kaip jis pasi
sekimo tarp mergaičių.

Chicagai ir 
ralinis oro biuras 
spėja: f

Dalinai apsiniaukę; šilčiau;
stiprokas, daugiausiai pietų va- VARŠUVA, birž. 27. — Jau 
karų vėjas.

• Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 69° F.

Šiandie saulė teka 5:16, lei
džiasi 8:29 valandą.

dvi savaitės kaip streikuoja vi
si krutamieji teatrai Varšuvoj. 
Jie sustreikavo todėl, kad 
miestas reikalauja iš jų 100% 
taksų už parduotus bilietus.

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

Naujienos ir vėl nupigino pinigų per
siuntimą Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjimą.

Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 
kaštų, Jūsų pinigai^ sumoje 100 litų, bus 
pristatyti i nurodytą adrese miestą.

Tik pamislykit,x už patarnavimą ir 
greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 
Jus mokėsit tiktai 50 centų!

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKATČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, UI.
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Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 m. bal. 12 d.
L. N. T. Tarybos Valdyba:

J. KVCI’INSKAS, Pirmininkas — 2221 W. 22nd St., Canal 2552
J. YVbKEVICIUS, Sekretorius — 8647 Archer Avė., I^ifayette 4195
A. N. MASIULIS, Iždininkas — 6641 So. VVestern Avė., Republic 5550

DIEMENTŲ AKERAI”.

1860 metais • Chicaga turėjo 
šimtą devynius tūkstančius gy
ventojų, ir visas kilnojamas Chi- 
cagos miesto turtas buvo ap- 
skaitliuojamas apie keturiasde
šimt milijonų dolerių.

1920 metais Chicaga turėjo' 
du milijonu septynis šimtus tuk- 
stanšių gyventojų, o jos nekil
nojamas turtas (Real Estate) 
buvo trys bilijonai dolerių. •

Per šešias dešimt metų, gy
ventojų skaitlius pakilo du tūk
stančių penkis šimtus procentų, 
o nekilnojamas turtas pakilo 
septynis tūkstančius penkis šim
tus procentų. Kitais žodžiais 
sakant, už kiekvieną tūkstantį 
prisidedanuų gyventojų Chica- 
goje, nejudinamas turtas pakilo 
ant milijono dolerių.

Statistikos rodo, jog Chicagon žymėtas vietas gaudavo sekamą 
kas savaitę apsigyvena tukstan-Į paaiškinimą: 
tis žmonių. Pakilimas nėkilno- 
jamo turto (Real Estate) suly
ginus su pasidauginimu gyven
toji! nuo 1866 butų daugiau ne
gu vienas milijonas dolerių į sa
vaitę.

Statybos skaitlinės ir pastara
sis penkių metų periodas rodo, 
dar ką kitą. Tarpe 1910 ir 1920 
nekilnojomo turto vertybe paki- 

kas 
do-

lotą ar piečių uždyką. šitoks 
biznis buvo gana pasekmingas, 
ką liudyja Illinojaus Valstijos 
Departamento skundų raportai. 
Atsakymai ant paklausymų bū
davo šios rųšies:

Godotinas Tamsta:
“Turime garbės pranešti 

Jums, jog Tamstos esate vienas 
iš tų laimingų išlaimėtojų musų 
brangaus loto, ant kurio padary
site daug pinigų.

“Prie pirmos progos teikitės 
atsilankyti į musų ofisą ir musų 
įgaliotiniai nurodys Tamstai vie
tą, kur randasi aukščiau pažy
mėtas ir jūsų uždyką išlaimėtas 
lotas.

“Laukdami Jūsų atsilankymo, 
mes liekamos, velydami viso la
bo. Su pagarba, N. N.”

“Laimingieji” atsilankę į pa-

Vieškeliai
Galop Suvienytų Valstijų val

džia atbudo ir pamačius reika
lą pratęsti geresnių vieškelių, 
nutarė šiame kongrese paskir
ti minėtam reikalui $150,000,- 
(MX>. Tuo budu turėsime kelioli
ka tūkstančių mylių gero vieš
kelio.

Atsakanti keliai yra svarbus 
ne tik kariškiams, bet ir šiaip 
plačiąjai visuomenei: automo
bilistams, taimeriams ir mies
tiečiams.

Pirkit senus namus
Yra žinomas dalykas, jog se

ni namai neša daugiau pelno 
negu nauji. Dabartiniu laiku 
senųjų namų parsiduoda * dau
giau už kitus ir jie paprastai 
patenkina pirkėju^.

Nauji namai statoma daugiau
sia dėl akies grožio, o kainos 
dėl cukriniuos kišeniaus

įsygyti namą. Nieko nelaukda
mas; nueina pas savo pažįsta
mą agentą ir klausias rodos. 
Tasai jam pataria pirkti namą 
už $.‘1000 ir ant jo užtraukti 
morgičių. Žmpgus. sutiko. Po 
poros metų, kada morgičiai bu
vo arti išmokėjimo, minėtas 
agentas pasiūlo pirkti antrą, 
didesnį namą, užtraukiant nau

ją morgičių jau unf abiejų na
mų. Prabėgus keliems metams 
rendos vėl padengė skolas. Tuo
met jau U«ai žmogus jsigyja 
dar didesnį namą ir laimingai 
susidėjus aplinkybėm, neužilgo 
palieku pilnu savininku.

Šiandie juu jis valdo savo rų- 
šies palocių vertės $110,0Š0. O 
vis prasidėjo iš mažo. —š.

LIETUVIŲ ANTRA DIDELE EKSKURSIJA TIESIAI {

Laivu Litania, Liepos 17, iš New Yorko

Atsargiai su lotais laukuose

Gražus patraukiantieji skel
bimai apie pardavimą kai kurių 
lotų laukuose (“no man’s land”) 
skamba labai plačiai. Bet' kol 
ten pasirodys miesto gyvenimas 
su visomis žadančiomis “pra
monėmis”, tai tuos lotus gali 
apsemti balos ir jų kainos su- 
smurkti.

]o virš bilijono dolerių; 
reikštų, kad po du milijonų 
lerių didinosi kas savaitę, 
tam pietojimuisi ir augimui 
pimatyt galo, taigi neveltui žmo
nės kalba apie Chicagą, 
“deimontų akėtai”.

Patartina žmonėms, 
tiems pirkti nekilnojamą
(Real Estatc) apsižiūrėti da
bar, nes ateitis žada gerą peiną.

kaų>o

norin- 
tųrtą

“ŽIŪRINT Į ATEITI”.

Per .pastaruosius penkiasde
šimt metų, Chicagos gyventojų 
skaičius pakilo aštuonius kart. 
Jeigu jis augs tokiu spartumu 
per kitus penkiasdešimt metų, 
tai 1976 m. Chicagos gyventojų 
skaičius bus dvidešimts keturi 
milijonai gyventojų.

Pažymėtinas faktas yra, kau 
ar tai tirštumas gyventojų, ai 
tai plotis žemės kurį miestas už
ima, duoda tą patį rezultatą. Ap 
lamai žinovų ‘ apskaitliavimas 
rodo, jog Chicaga turės turėti 
tarpe aštuoniolikos milijonų ir 
dvidešimt keturių milijonų gy
ventojų pabaigoje ateiančių 
penkiadeŠimt metų.

“Mes turime dar vieną lotą, 
kuris guli prie Jūsų išlaimėto. 
loto ir kuri mes parduosime už 
vieną treč-dalį — pusdykiai, 
ir tt.”.

Panašiomis viliojančiomis kal
bomis tie “laimėtojai” būdavo 
prikalbami pirkti nurodytą lo
tą, kurių tiem skymeriams nie
kuomet netrukdavo. Taip ėjo 
nemažas šienavimo biznis po 
plačiąją Ameriką, kol valdžia ne
pačiupo tuos zuikius j savo ran
kas. Sykį valdžią užsinteresa- 
vo, ir kaip tik keletą panašių 
skymerių nubaudė kalėjimu, ta
da visi tie “gešefmakariai” ir 
“zuikiai” paspruko į mišką, ir 
pesislėpė . —

Pas mus, Chicagoj, ypatingai 
žydeliai, plačiai varė tokį biznį, 
bet visoms “Realstetmen Tary
boms” veikiant ir joms atkrei
piant valdžios atydą, keletas to 
kili meklerių ta^o nubausti, o 
kai kurie net kalėjimo atsidurė. 
“Pigią mėsą šunys ėda”, sako 
sena patarlė. Taip ir čia, norėta 
gauti “gerą” lotą uždyką, bet už 
gulintį greta lotą užmokėta de
šimteriopai daugiau negu jo ti
kroji vertė.

Apsisaugokit panašių skyme
rių lioterijų, nes tai yra ne kas 
kitas kaip tik vien atvira apga
vystė išviliojimui iš žmonių pl- 
Siigų.

Todėl patartina butų elgties 
atsargiai su tais lotais, 
randasi toli už miesto, 
tuosius, kurie yru pačiam mies
te. ‘‘Genaus vienas kiaušinis 
rankoj, negu pejiki pnukėciai 
lizde”, sako vična musųjįatar-

kurie
Pirkit

Brokerių čempionai

. Pagarsėjęs West Side 
k i ninkas J.. Mackevičius, 
visus 
nigų,
čempionu.

Marquette Parko butų apkai- 
nuotojų čempionu yra A. N. 
Masu lis.

ban
ku rs 

‘subytina” skolinime pi- 
yra apšauktas paskolų

18-tos gatvės kolonijos lici- 
tacijos namų pardavėjų čempio
nas- yra S. J. Dargužis.

Lietuvių Real Estą te 
Tarybos Vajus

Iš visų Chicagos kampų gir
disi linksimos žinios apie Lietu
vių Nekilnojamų
Tarybos narių vajų. Matyt, kad 
musų gerbiamas 
Juozas jau su
stverties už darbo. Ir kaip, ma
tyt, nariai pasibijo musų “ma
žiuko” Juozo Juškevičiaus.

Valio, vyrai, priedarbo!

Nuosavybių

sekretorius 
lino visus

S. J. Dargužis.

KAIP ŽMONĖS APGAU
DINĖJAMI

KALĖJIMU BAUDŽIAMA 
“SKYMERIAI”.

I
Kurie uždyką duoda žmonėms 

laimėti lotus.

Per pastaruosius tris ar ke
tverius metus po Ameriką pa
sklydo naujas biznis: Laimėji
mas (lioterija) lotų bei vasar
namių piečių uždyką, apmo
kant tik tiems skymeriams už 
padarymą ir peržiūrėjimą popie- 
rių (nemažiau nuo $25.00 iki 
$50.00).

Chicaga, kaip ir kiti dideli 
Amerikos miestai, turėjo nema
ža skaičių . panašių skymenų. 
Štai kaip jie tą viską atlikdavo, 
nustatytuose miesto dalyse, ypa
tingai kur gyvena daugiausia 
svetimšaliai, tie skymeriai pa
leisdavo moteris, kurios išdalin
davo po namus korteles, su pa
žymėjimu “Lucky Winner” 
(Laimingas laimėtojas). Ant 
tų kortelių buvo užrašyta vieta 
vardas ir pavardė, su pažymėji
mu pasiųsti tą kortelę j nurody
tą antrašą. Moteris, dalinda
mos tatį korteles, gana smulkiai 
išaiškindavo žmonėms, ką su 

reikia daryt.
> gavę tokias korteles,

iorieier
, žmon
^aprastat atsiliepdavo į nufrody-
as vietas, tikėdami laimėti tą

Apžvalga
Statyba.

ei-

pereitais 
laiko-

kiek ir 
Gyve-

Karnų statymai Chicagoj 
na gana sparčiai. Pereitam 
gūžio mėn. visoj Illinois valsti
joj statymo kontraktų padary
ta uz $50,907,300. Iš šjos su
mos Chicagai pripuola didesnė 
pusė — $32,309,600. Tačiau su
lyginus su pereitų metų gegužio 
mėnesiu būdavojimas naujų nw- 
mų sumažėjo .

Paskutiniuose 5 mėnesiuose 
Chicagoj buvo leista pastaty
mams $147,328,600,
gi metais, tame pačiam 
tarpy — $154,754,800.

Įdomu būt išnagrinėt 
kokių namų pastatyta,
namų namų arba rezidencijų pu- 
budavota už $19,354,000 arba 
59%. Komercinių, biznio namų 
už $6,697,700 arba 21%. Indu
strinių arba pramonės už $4,- 
304,500 arba 13%. Paskutinėj 
vietoj stovi mokslo įstaigos su 
$1,060,000 ir 3*%.

Nauji viešbučiai.

Vienas didžiausių viešbučių 
Chicagoj žadama pastatyt North 
Sidėj prie Lincoln parko. Jis kai- 
nuo apie 30 milijonų dolerių.

Taipgi užbaigtas projektas 
apartmentiniam namui 25 E. 
Delaware, kurs kainuos virš 
$2,000,000.

Nesenai buvo toks atsitiki
mas. Vieno žinomo realestali
niuko ofisan atsilankė du as
menys ir paprašė, kad jis pa
rašytų jiems pardavimo namo 
kontraktą ir atliktų visas ki
tas formalybes. Už savo darbą 
tasai nekilnuojamųjų nuosavy
bių agentas paprašė tam tikro 
užmokesnio, kurį ir buvo su
tikta užmokėti.

Tuom tarpu atsiranda koks 
tai “geradėjas” ir siūlosi pada
ryti viską daug pigiau — be
veik už dyka. Tiedu asmenys, 
žinoma, priėmė tokį pasiūlymą 
ir su kontrakto parašymu atsi
kreipė prfe “geradėjo”. “Gera- 
dejas” parašė kontraktą ir pa
ėmė 590 dolerių užstato, kaip 
kad paprastai daroma, ir pa
skaito šiek tiek už savo darbą.

Praėjo dvi savaites, reikia už
baigti “deal”, o “geradėjas” 
nepasirodo, žuvo, kaip adata 
smėly. Kadangi jis, matyt, ne
turėjo savo ofiso ir laisnio, tai 
negalima buvo nei susekti jo. 
Tokiu budu žmonės turėjo ne
mažų nuostolių. O toksai atsi
tikimas ne retas Chicagos lie
tuvių -tarpe. —Matęs.

PRADĖJO SU $1000, O 
DABAR?

Taip dešimts metų atgal vie
nas lietuvis, turėdamas sutau
pęs tūkstantį dolerių, sumanė

MR. M. JANKUS IR MR A. BRAKAS
Kurie atkeliavo tuo pačiu laivu iš Lietuvos ir atvežė pasveikinimus nuo Lietuvos žmonių jų broliams
šioje šatyjįi, , J

Jh jie GRYŽTA TUO PAČIU I4IVU
į savo gimtųjų šalį ir parveš pasveikinimus iš šios šalies.
Lietuviai, kurie mano atlankyti savo gimtųjų šalį arba mano grįžti namo ir norėtų prisidėti prie šios 
dideles ekskudsijos, turžtų užsisakyti sau vietas tuojau. /
Del smulkmenų ir kainų atsišaukite prie bile vieno čionai pažymėto musų autorizuoto agento:

Paul Baltutis & Co., 901 W. 33rd St. • '
Central Mnfg. District Bank, 1112 W. 35th St.
J. P. Ewald & Co., 840 W. 33rd St.
S. L. Fabionas, 809 W. 35th St.
Metropolitan State Bank, 2201 W. 22nd St.

Vincent Milaszewicz, 1725 W. 47th St.

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. Zolp, 4559 So. Paulina St.

BALTIC AMERICA LINE
120 No. La Šalie S t.

I * .

Antra Naujienų Ekskursija 
LIETUVON 

LIEPOS
• • ' V ’ ' * /Z *

R

1926

Palydovas
J. Jankus

U. S. Lines Laivu Leviathan
\ i .'■•'} t •’ ' 4. ■ * « • . J^-**"***. >4

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

RENGK1TES TUOJAUS, nepiliečiai, gaukit iš Lietuvos savo gimimo metrikus, Lietuvos 
Pasą, Pennitą sugrįžimui ir kitus reikalingus dokumentus; piliečiai gaukite Amerikos 
užsienio pasą. Visais reikalais kreipkitės į Naujienas, kur gausite geriausių patarimų 
ir patarnavimą. '

1739 So.
naujienos
Halsted St., Chicag'o, III
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MUSŲ MOTERIMS
Sudėk viską moliniame puode 

apdengk ir kepk pečiuje vieną

Veda Dora Vilkienė Bakanų Fritteriai.

Kį IR KAIP VIRTI
Mėsos kepalas be kiaušinių.

arba 1

1 svaras maltos jautienos ar
ba veršienos

1 svaras maltos kiaulienos
1*4 puoduko minkštų baltos 

duonos trupinių
IV2 šaukštuko druskos
14 šaukštuko pipirų
1 puoduką karšto pieno.
Sunkos nuo svogūnų

šaukštą smulkiai sukapotų 
svogūnu

1 šaukštuką smulkiai sukapo
tų petruškų

2 šaukštuku smulkiai supiau-
styto žaliojo pipiro.

Sumaišyk viską krūvon ir ge
rai suminkyk. Sudėk formon. 
Kepk 1 vai. aliko neperkarštame 
pečiuje.

Fricassee iš Vešienos.

2

2

2
2

svarai veršienos 
šaukštą žaliojo pipiro' 
šaukštu petruškų 
svogūnas 
pundelių selerių 
morkvos.

Pimk geros, minkštos veršie
nos prie kaulo. Supiaustyk, api- 
berk miltais ir pakepink svieste. 
Apdėk daržovių ir apipilk van
deniu. Duok užvirti, paskui 
virk išlengvo ant mažos ugnies 

. — 45 mintes.

Sniego Pudingas.

2 puoduko šutinto pieno

2680

puoduko šalto pieno
3 kiaušinių baltymai
Vi puoduko komų krakmolo
14 šaukštuko druskos
*/*>. puoduko cukraus.
Išmaišyk ir persijok sausus 

pridėčkus. Nušutink pieną ir 
už pilk ant sausų pridėčkų nuo
lat maišydama. Virk dviguba
me puode 15 minutų. Išplak 
baltymus ir išlengvo sumaišyk 
su pirmuoju mišiniu. Paduok 
su saldžia smetona.

8 bananai
1 šaukštukų cukraus
2 šaušktukų maltų orandžių 

luobų
šaukštukų citrinų sunkos.
Nuplauk bananus. Supiaus

tyk pusiau ir perpiausk per pu
sę, apiberk cukrumi, orandžių 
luoba ir citrinos sunka. Ap
dengk, tegul pastovi 30 minutų. 
įmerk papraston tešlon, ir mil
tų, vandens ir kiaušinio ir kepk 
giliuose taukuose, 
štą

Paduok
apiberk cukrumi .

k a r-

Riešutų ir “Dates” prieskonis.

18 “dates”, — daktylių, išrink
x širdis
1 šaukštą cukraus
l/o puoduko vandens
1 šaukštas citrinų sunkos
Sutarkuok luobų pusę citrinos
Truputį druskos
Baltymas vieno kiaušinio
1/2 puoduko plaktos

džios Smetonos
14 puoduko sukapotų migdalų.
Išvirk daktylius vandenyje su 

cukrum ir citrinos sunka. Išplak 
kiaušinio baltymus, priėk įplak
tą Smetoną, pridėk riešutus ir 
daktylius. Paduok šaltą 
luose.

sal-

Keptas Rhubarb.

stik-

puodukai supiaustymo
barb

1/2 puoduko besėklių razinkų
14 puoduką vandens
14 puoduką sukapotų daktylių
14 puoduką sukapotų cuk

ruotų
Grandžių luobų.

3 rlui-

2

Kavos Mausse.,

puodukai stiprios kavos 
puoduką plaktos, saldžios
Smetonos

1 šaukštuką vanillos
4 šaukštai “minute tapiokos”
1/2 puoduko cukraus
i/b šaukštuko druskos

'Virk kavą ir tapioką dviguba
me puode pakol tapioka bus per
matoma. Įdėk cukrų ir druską 
ir gerai išmaišyk. Atšaldyk ii 
sumaišyk su plakta smetona. 
Sudėk į indus ir atšaldyk ant le
do. Paduok ^u saldžia smetona.

Citrinos iš Pieno Sherbert.

4 puodukai pieno
34 puoduko citrinos sunkos
2 puodukai cukraus.
Išmaišyk cukrų su citrinos 

sunka ir supilk pieną. Jeigu 
pienas susitrauks, tai kuomet 
šaldysi ant ledo — atsitaisys. 
Jeigu norima, galima pridėti 
stiklą supiaustytų vaisių, pamai- 
nymui skonio.

MADOS
Pamtinis Custard Ice Cream.

1 kvorta gero pieno
1 puoduką saldžios Smetonos
1 puoduk^jcukraus
3 kiaušiniai
1 šaukštas miltų ~
1/H šaukšto druskos
1 šaukštas vanillos.
Nušutink pieną ir Smetoną. 

Išplak kiaušinius ir sumaišyk su 
piVė dalim cukraus. Išmaišyk 
miltus ir druską su likusiu cuk
rumi. Sumaišyk»paskui su kar
štu pienu ir smetona ir virk pa
kol sutirštės^ Padarys 2 kvor
tas. Bus gana dėl Ikžmonių.

šokoliadinįs Ic^Ųream.

Įokoliado
įy 2

Ištarpyk 2 plytlsktetJ 
su 2 šaukštais varį^JĮ 
Šaukštais cukraus. 
su Custard Ice Creartiu, 
dar karštas. Atšaldyk ir suval
dyk.

Seimininkėms Patarimai
Ligonies kambarys.

Savaime aišku, kad kambarys, 
kur yra ligonis, turi būti ypatin
gai švarus, svarbiausia, jame 
turi būti tyras 'oras. Jį doro
jant nereikia šluoti grindų, nie
ko nevalyti ir nedulkinti. Grin
dų juostelės, grindys, palangės, 
durys — viskas turi būti šluos
tomą pirma drėgnu, paskui sau
su skuduru. Visus nereikalin
gus daiktus, kaip antai, patiesa
lus, gėles ir kt., reikia išnešti. 
Jeigu galima, ligonis reikia per
nešti į kitą kambarį, ir tada pa
taisyti patalas, apdoroti ir pra
vėdinti kambarys. Jeigu oras 
peršaltas, — užkurti pečių. Kai 
kambaryje bus normali tempe* 
rątuva, ligonį galima vėl atnešti.

No. 2680. Madni if graži suknia. 
Gali /ją pasisiūdinti per vieną valan
dą. Pritiktų beveik iš bile kokios 
materijos, nors gražiausia išrodytų Iš 
margo šilko arba kokios lengvos ma
terijos.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 88, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 3% yardųf 40 colių ma
terijos ir Vi yardo skirtingos mate
rijos padabinimui.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų'pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blank utę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti)

Naujienų: Pattem Dept., 1789 
Halsted St., Chicago, III.

So.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, IU. 
čia |dedu 16 centų ir prašau at

siųsti man parvyzdj
Mitros ————-------- per krutiną

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

* šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys

2215 W. 22nd St„ Chicago
Phone Canal 2591

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(MMss Ir valst.)

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
8228 W. 38th Street, Chicago, III.

Negalima ligoni išnešti į kitųfrint iš jos žibalo, jo reikia per 
kambarį, jo kambarys vis dėlto 
vedinti reikia, nes ligoniui reikia 
gryno oro.

Doropant nekelti triukšiųo ir 
bereikalingai nesišvaistyti, šluo
stant grindis ir sienas drėgna 
skara, reikia į Mlystimą, kuria
me mirkomas skuduriukas, pri
dėti kokio dezinfekcijos skys
čio., lizolio. Sirgus ligoniui lim
pama liga, reikia kambarys iš- 
dežinfekuoti. Ligonies skalbi
nius skalbti atskirai nuo kitų.

dirbti. Perdirbant, gaunamas 
žibalas ir benziną, o iš liekanų— 
mazutas, kuris vartopamas vėl 
mašinoms varyti, vezelina, para
finas ir taukai mašinoms tepti. 
Daugiausia naftos gaunama 
Amerikoje ir Rusijoje, Kaukaze, 
prie Baku miesto .

GULBRANSEN PIANAI
Tel. Blvd. 31M 
M. VVoiikievica* 

BANIS

JLKUŠERKA 
Ptsekmingai pa* 
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
tykai moterimi 
r merginom!.

3113 South 
Halfited St.

Žibalas gaunamas iš naftos, 
arba kalnų taukų. Nafta gau
nama iš žemės pavidalu geltono 
arba tamsiai geltono skysčio ar
ba masės — tirštos, kaip degu 
tas. * Ji vartojama mašinoms 
kūrenti, bet šviesai netinka; no-

Vaškinės žvakės liejamos iš 
bičių vaško. Kadangi bičių vaš
kas labai brangus, tai į jį pri
maišoma cerezino, kuris gauna
mas iš naftos, jis labai rūksta. 
Karšta geležim palietus gryną 
vaškų, jis pakvimpa medum, o 
maišytas su cerezinu — rūksta 
riebafhis dvokiančiais /baltais 
durnais. Vaškines žvakės, dėl 
jų brangumo, paprastai šviesai 
nevarto j ainos.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivus Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

of Optics

Lietuviai Advokatai

Gerumas, tobulumas balso. 
Lengvai groja; negali susi
lyginti su kitais pianais; 

kainos visiems prieinamos. 
Parsiduoda ant lengvų iš
mokėjimų.

Vai. nuo 10 ryte iki 6:30 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted Street 
2-ro» lubos

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyoenlmo Kieta 
3323 South Halsted St. 

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State Sf., Room 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 rytę iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 19 ryto iki 1 v. p. p.

T

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001 

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

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

y, Pėtnyčios.

Tel. Brunsvvick 9243
Kazimieras S. Wiczas

Lietuvis Advokatas
204 Fiat Iron Building

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

ir darau popieras prie namij pir
kimo ir pardavimo.

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

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziuuas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Keptiblic, 9600

J. P, WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. PuKinan 5950 
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearbom 6096 

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

29

Vak.

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Ilermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legaliŠkas popieras.

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

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Ižkirpk ėį kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar i sto- 

•tj, arba savo išnešiotojui sykj į mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoji)* r<r skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dauj^A. per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

..............................  Atkirp čia ___________ __ __ ________
Data: Blržėlis 26, 1926 •

• JOS. F. BUDRIK
Pianų Krautuve 

3343 So. Halsted St
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

DR. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
ga.* vyrų, moterų ir vaikų pa</al 
naujausius metodus X-Ray ii ki
tokius elektros prietausus.

*■ Ofisas ir Laboratorija: 1925 W.
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

4 Dienomis: Canal 
3110. Nokti 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. 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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9^ iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:80 vakaro

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

. .............. i 11 "

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

rz 1 J i nuo 9 ikt II vai. ryte; 
valandos nuo 5 iki 8 vai. vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 259 

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS 
Physician & Surgeon 

3327 So. Halsted Street 
CHICAGO

Tel, Boulevar l §483
Valandos: 10 A. M. iki 2 P. M.

5 P. M. iki 9 P. M. Nedėlioms
10 A. M. iki 2 -P. M.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 8. Ashland Tel. Boslevard 
7820. Res, 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1981. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
> CHICAGO

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal ()2I>7

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1821 So. Halsted St.
ChicnRO, UI.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Tark 4900

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų. Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

akimis, pasiteirauk
BLUMENTHAL

Optametrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353 L ____________ /

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, cnroniiką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 f].

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. Al 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrlnkit.
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 Mihvaukee Avė., 2 fl. _____________________ _ ✓

Pašalink "Kosuli, Šalti,' GaL 
vagėle, Ramatizma ir Vitas 

Gyląs ir Skausmus

VIno*. aptUkoM—35c ir Mc puoSukka b* 
dudeld. Children’a Muaterofo (lanfV'M- 

ni forma) Mc.

Geresnis nei Mušt ar d Plaster,
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1789 South Ralsted Strssi 
Chicago, Iii. 

Telephone Roosevelt 8M0
Subscription Ratas i 

$8.00 per year in Canada. 
87.00 per year outsids of Chicago. 
$8.0t per year in Chicago.

3c. per copy.

Ėntered aa Second Clasa Matter 
M are h 7th, 1914, at th« Poat Office 
of Chicago, III., under tha act of 
March 8rd 1879.____________________

Naujienos eina kasdien, ilskiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halated St., Chicago, 
Ui. — Telefonas i JRooMvelt 8500.

Chtcagnje — paltu:
Metams ...............-....................  $8.00

Užsimokėjimo kaina:
Pusai metų _______________________ 4.00
Triniu m#neaiam.  9S.VO 
Dviem mCneaiatua ----- ----- -----l.so

Vlsnam intoiilui ---- —------- .76
Chicagoje per neMotoJuat

Viena kopija .......-......-............... 8c
Savaitei ___________________... 18c
Mineliui----- ---- -----------—------- 75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagojo, 
paltu:

Metama —___   $7.00
Pusei metą .......-..............  8.50
Trims inlnesiams --- --------------- 1.75
Dviem mėnesiam .— —....— 1.25 
Vienam mėnesiui-----—---------- .75

Lietuvon ir kitur ulaientuosei 
(Atpiginta)

Metams —..........—................. $8.0ė
Pusei metų................    4.00
Trims mėnesiams ----------------- 2.00 |
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su ulaakymu.

priežastis — ta, kad čia buvo netikę santykiai tarpe kitų 
srovių. Trečia — ta, kad čia randasi daug mažiaus, negu 
rytuose, senųjų Susiyienijimo darbuotojų.

Bet visviena, kokibs nebūtų blogumo priežastys, ji- 
sai turbut pašalintas. Tatai padaryti gali ir privalo savo 
pastangomis nariai — tik tegu jie paliauja snaudę!

Apžvalga
PASKUTINĖS KLERIKALI

NIO CHULIGANIZMO 
DIENOS.

NAUJIENŲ” PRANEŠIMAI APIE SLA. SEIMĄ

PO LAIMĖJIMO TURI PRASIDĖTI DARBAS

NARIŲ PAREIGOS DEMOKRATINĖJE 
ORGANIZACIJOJE

REIKIA NEVESTI J PAGUNDĄ “MAŽULĖLIUS”

“Naujienos” stengėsi pranešti žinių apie SLA. seimą 
Brooklyne kiek galint greičiau ir daugiau. Seimui einant, 
jose kasdien tilpdavo specialūs korespondentų telegramos 
ir smulkus posėdžių aprašymai, šituo atžvilgiu dar nė 
vienas Amerikos lietuvių laikraštis iki šiol nėra susily
ginęs su šiuo dienraščiu.

Tos žinios buvo, suprantama, skiriamos ne tik Susi
vienijimo nariams, bet ir visiems tiems tūkstančiams žmo
nių kurte skaito “Naujienas”. Tečiaus mes tikimės, kad 
nariai gavo iš jų ne vien savo žingeidumo patenkinimą. 
To butų permaža.

Prieš nusispardysiant, kleri
kaliniai Lietuvos valdovai dar 
pridirbo eibes visokių kiaulys
čių, dėl kurių kiekvienas pado
resnis žmogus net iš “krikščio
niškų“ partijų turėtų rausti iš 
gėdos.

Suareštavo be jokio pamato 
'žmogų.

Jau po Seimo rinkimų Salan
tų policijos nuovados viršinin
kas (Kretingos apskr.) sustab
dė gatvėje ir nusivedė butan 
Antaną Kairį. Ten jam liepė 
iškelti rankas ir policininkai iš
kratė kišenius.

Be jokio pamato suimtam 
žmogui viršininkas sustatė pro
tokolą ir kaipo, kaltinamąją me
džiagą paėmė L. S. Partijos na 
rio knygelę. Protokolas ir 
rio knygelė pasiųsta taikos 
sėjui.

Kalinių bado streikas.

kad apie jo pasikėsinimų prieš 
“Šiaulių Naujienas“ žinoję poli
cijos nuovadų viršininkai Paru
lis, Jodka, Dambrauskas ir kiti 
ir taip pat apskrities viršininkas 
Stosiunas.
s Tai ve kokib chuliganizmo bu

vo priveisę Lietuvos valstybėje 
krikščionys demokratai! Ir dai 
po’to kai kas mėgina įrodinėti, 
kad klerikalų vadai negalėję pa
rašyti to žmogžudiško “fašistų” 
atsišaukimo, kuris buvo pigina
mas visoje Lietuvoje prieš pat 
rinkimus. i K

Naujoji Lietuvos valdžia tuos 
“krikščioniškus“ - razbaininkus 
pamokins!

liktiv po senovei.
Antrasis įnešimas, kad na

rys galėtu persikelti iš vienos 
kuopos į Ititiį nelaukiant kuo- 
pos susirinkimo ir be kuopos 
sutikimo, irgi sukėlė daug gin
čų ir vis dėl tų Wdrcesterio 
kuopų. Mat įstatų komisija re
komenduoja, kad šis įnešimas 
butų priimtas, tik geriau sure
daguotas. Komisijos rekomen
dacija priinita 120 balsų prieš 
55 balsus. / z

Paiammas apkalbėjimui vai
kų skyriaus pagerinimas. Ko
misija rekomenduoja palikti po

Paimamas apkalbėjimui “Tė
vynės“ klausimas. Yra įnešimas, 
kad “Tėvynes“ spaustuvę pada
ryti unijine spaustuve. Pavesta 
PUdomajai Tarybai ir jei bus 
galima, •— kad padarytų. Sep
tintąją sesiją uždarė prez. S. 
Gegužis

Inzxxxxxxxzxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Šimpanzė yra keturis 
kartus tvirtesnė už 
žmogy. — Žalios mė
sos sultys. — Mussoli- 

ni vaduojasi jausmais, 
o ne protu.

John E. Bauman prieš kiek 
laiko paskelbė spaudoj savo ty
rimų rezultaus. Jis pasiryžo 
palyginti žmogaus spėka su 
šimpanzė spėka. Tam tikslui ji 
vartojo specialį prietaisą dima-

■ v.. .
Gydomi “zomoterapija“ ne tik 

įgijo daugiau svorio, bet jie ir 
fiziškai sustiprėjo. Jų apetitas 
žymiai pagerėjęs. Profesoriaus 
Richet prižiūrimas, vienas džio
vininkas bėgiu pustrečio mėne
sio padidėjęs svory j 28 svarais.

Prof. Bichet, sako, jog žalios 
mėsosi sultys turi nemažai pos- 
forinės rūgšties, kas ypač yra 
naudinga žmogui. Tas sultis 
profesorius pavadino “zoniniu”.

Zontiną galima sušaldyti ir 
laikyti kelis mėnesius. Ištii-

IŠLUPO VALSTYBEI
70,200 LITŲ.

12 vai. dieną.
Sesija aštunta
8-tą atidarė prez. S 

1:30 vai. po pietų. IH*

mometrą, kuris galėjo atlaikyti pintas vandenyj jis nenustoja 
2,000 svarų, j ' Į

Iš pradžių šimpanzė baimėjosi j 
instrumento ir nenorėjo trauk- paminėjo ir tą faktą, 
ti už rankenos. ‘ 7 
darė tai, kas iš jos buvo reika
laujama. Ir štai kas pasirodė:

Laimėjimas tų elementų Susivienijime, kurie gina jį 
nuo ardančių bolševikiškų užmačių, privalo visus rimtuo
sius narius paskatinti prie darbo!

Anądien mes kalbėjome apie SLA. vadų ir viršinin
kų uždavinius. Dabai- norime priminti ir paprastiemsiems 
SLA. nariams jų pareigas. Kad organizacija gyvuotų ir 
veiktų kaip reikiant, turi krutėti ir savo priedermes at
likti kiekviena smulkiausioji josios dalelė, kiekvienas na
rys. Centro valdyba ir mokamieji organizacijos tarnau-

viršum vyrų ir moterų, priklausančių Susivienijimui. Ir 
jeigu jie net galėtų atlikti darbų už visus narius, tai tatai 
butų nepageidaujama, nes tuomet Susivienijimas pavir
stų ne tuo, kas jisai yra ir kokį mes norime jį turėti.

Viršininkai ir pasamdyti darbininkai viską atlieka 
vieni kapitalistinėse apdraudos bendrovėse. Gi musų Susi
vienijimas yra ne kapitalistų kontroliuojama biznio įstai
ga, bet demokratiniais pagrindais paremta broliško (ir 
seseriško) apsidraudimo ir susišelpimo organizacija. Jo 
nariai turi sprendžiamą balsą visuose organizacijos rei
kaluose — kaip viršininkų rinkimuose, taip įstatų dary
me ir finansų kontroliavime. Jie yra, taip sakant, “pilie
čiai” savo organizacijoje, o ne “valdiniai”.

Iš to, žinoma, neišeina, kad tie “piliečiai” turi teisę 
lipti viršininkams ant galvos arba spiaudyti jiems į vei
dą (vietoje “spituno”), kaip įsivaizduoja komunistai; bet 
iš to išeina, kad jie turi aukoti dalį savo laiko ir energi
jos organizacijos reikalams, jeigu jie nori, kad ji butų 
gyva. Kur yra teisės, tenai privalo būt ir pareigos. .Kas 
nenori pareigų nešti, tas teeinie į tokią apdraudos įstai
gą, kur apsidraudžiančiam jokio balso neduodama!

Pirmutinė visų demokratinės organizacijos narių pa
reiga tai lankyti susirinkimus ir dalyvauti organizacijos 
reikalų svarstyme. Jeigu bent trečdalys nartų SLA. kuo
pose butų visuomet reguliariai dalyvavęs savo kuopų mi
tinguose, tai komunistams nebūtų buvę nė mažiausios 
progos pavirsti pavojum Susivienijimui. Tik dėl narių 
pasyvumo šie gaivalai sugebėjo pasigrobti į savo rankas 
keletą dešimčių kuopų ir paskui jau įgijo apetitą uždėt 
savo leteną ir ant visos organizacijos.

Dabar reikia žiūrėti, kad jie daugiaus nebūtų veda
mi į tą pagundą — tuomet ir p. Gegužiui bus lengva ap
saugoti Susivienijimą nuo pikto! Ypač negerai yra gun
dyti “mažulėlius” ir — protinius neūžaugas! Visa pagun
da “bosaut” Susivienijime pas komunistus išnyks, kaip 
tiktai jie pastebės, kad nariai ne snaudžia, bet rūpinasi 
savo organizacijos reikalais.

SLA. nartams vakarinėse valstijose tenka sukrusti 
smarkiausia. Jiems yra gėda prieš visų Susivienijimų, 
kad jie čia leido bolševikams susisukti daugiausia savo

Tlesa, čia buvo tam ypatingų priežasčių. Viena — 
ta, kad šitose valstijose, išskiriant trejetą, — ketvertą mie
stų, per daugelį metų beveik niekas nevažinėjo po kolio- 
nijas, kaip tik bolševikų agitatoriai ir kalėdotojai. Antra

na- 
tei-

Kodėl buvęs Lietuvos prezi
dentas Stulfcinskas jsušaukė nau- 
jąjį Seimą birželio 2 d., kuomet 
Seimas jau buvo išrinktas gegu
žės 9 ir 10 dd.? Kodėl jisai ne
galėjo sušaukti jį gegužės mėn. 
pabaigoje arba bent 1 dieną bir
želio ?

Ve kame paslaptis: >
Senojo Seimo nariai gauna al

gas iki .to laiko, kada susirenka 
naujasis Seimas, ir algas jie pa
siima kiekvieno mėnesio 1 dieną.

Del žiauraus administracijos1 Jeigu naujasis Seimas butų su- 
elgesio Panevėžio kalėjime pas-1 sirinkęs birželio 1 d., tai senųjų 
kelbė bado streiką politiniai ka- atstovų įgaliavimai butų pasi-1 
liniai. , i baigę gegužės men. 31 d., ir už

Socialdemokratų frakcija Sei- birželio mėnesį jau jie nebūtų 
me, gavusi telegramą, kreipėsi galėję imti algų.

Į per Seimo prezidentu į teisingu- i Taigi Stulginskas tyčia ir su- 
i nio minjsterį (dar senąjį) ir pa-1 šaukė Seimą viena diena vėliau, 
! storasis pranešė, kad incidentas kad davus progos “Krikščioniš- 
IPanevėžio kalėjime likviduotas. Jkiems“ atstovams, kurių dauge-l

Cenzorius vėl įkando . ilis Jau nepateko j šį Seimą, dari
■ “Socialdemokratui”. | kart« Pydyti.sav0 k**enes.

78 senojo Seimo atstovai uz
Kauno “Socialdemokrato“ 23 i vieną dieną paėmė iš vaisty

ti um., išėjęs birželio 10 diena bes iždo 70,200 litų! Taip| 
(už penkių dienų prieš naujos 
valdžios patvirtinimą), turi dik- roVe. 
tą baltą tarpą. Cenzorius, ma
tyt, išbraukė straipsnį, kuris bu
vo norėta įdėti ton vieton.

Skubinasi aprūpinti 
savuosius.

Birželio 7 d. Žemės Banko val
dyba paskyrė Jonui Vailokai
čiui (kun. Vailokaičio broliui) 
120,000 litų paskolos dešimčiai 
metų be nuošimčių.

Dar niekas prieš tai Lietuvoje 
nebuvo gavęs tokios stambios 
paskolos ir taip ilgam laikui. O 
kai dėl nuošimčių, tai žejniausl 
nuošimčiai, kuriuos mok^? tiktai 
biedni naujakuriai, yra 4. Bet 
kun. Vailokaičio broliui, kuris 
turi dvarą (Linksmadvarį) ir 
daug kitokių 
teikta paskola 
čių!

Buvęs vai. 
ginskas, visai 
savo tarnybą, 
paskirdhmas pensiją ligi gyvos 
galvos arkivyskupui Pr. Kare
vičiui.

Taip 
krikščionims“ rupi krašto ge-

SLA Seimas
Ketvirta Seimo diena

nuosavybių, su
visai be nuošini

prezidentas Stul- 
’prieš pabaigiant 
išleido “ukazą“,

KRIKŠČIONIŠKI“ POLICI
NINKAI METĖ BOMBĄ J 

LAIKRAŠČIO RE-
\ DAKCIJĄ!

Kokius ' gaivalas klerikalinė 
valdžia buvo pastačiusi “saugo
ti tvarkų“ Lietuvoje, rodo šis 
nuostabus faktas: birželio mėn. 
pradžioje Šiauliuose tapo suim
tas kriminalūs policijos valdinin
kas Žilevičius, kuris metė bombų 
į “Šiaulių Naujienų“ redakcijų!

Tas žvėriškas pasikėsinimas 
sunaikinti opozicijos laikraštį ii 
žmones, kurie jame dirbo, buvo 
įvykęs š. m. vasario mėnesio 2 d.

Žilevičius dabar sėdi sunkiųjų 
darbų kalėjime. Jį tardant, ji
sai parodė, kad bombų jam davė 
Šiaulių apskrities policijos vadas 
Paškevičius, kuris liepęs jam 
įmesti jų redakcijon, kuomet ten 
darbuojasi bendradarbiai.

Tardomasis be to pareiškė,

Septinta sesija
BROOKLYN, N. Y., birželio 

24 d. — Sesiją septintą atidarė 
prez. S. Gegužis 9 vai. ryto. 
Seka delegatų vardašaukis.

Po delegatų vardašaukio pre
zidentas S. Gegužis praneša, 
kad seimas yra gavęs kableg- 
ramą iš Lietuvos nuo Lietuvos 
prezidento K. Griniaus ir skam
bą sekamai: “Kaunas, 3:01 po 
pietų, June 23 d., ‘Tėvynė“, 
307 W. !»(>lh St., Ncw York. — 
Ačiū 34 Seimui už paskeivini- 
mą ir linkėjimus laimingų toli
mesnių gerų cĮarbų. — Grinius, 
Lietuvos prezidentas.“ Telegra
ma priimta karštu delnų ploji
mu.
- Seka protokolų skaitymas iš 

5-tos ir 6-tos sesijų. Protoko
las priimtas su keletu paklau
simų.

Vėl einama prie kuopų įne
šimų. Keletą įnešimų atidėta j 
šalį be apkalbėjimų ir prieina-j 
ma prie palengvinimo mokės-1 
čių senų narių. Tą įnešė 11 kp. 
ir šis klausimas imama apkal- 
būjiftiu^ Išreiškiamas Javirios 
nuomonės ir daugumas delega
tų stoja už įnešimą. Mat 11 kp. 
įneša, kąd butų phlengvinta 
seniems nariams mokesčių mo
kėjimas. Bet adv. Kl. Jurgelio
nis, varde įstatų Komisijos, 
aiškina, kad darant tokius pa
lengvinimus reikia žjurėti, kad 
apdraudos fondas gal nukentėti 
ir rekomenduoja palikti įstatų 
komisijai.' Rekomendacija ; pri
imta. z

Tolimesni kuopų įnešimai ei
na sklandžiai, šiuo klausimu 
įvyko biskį susikirtimų ir tai 
dėl to nelaimingo Worcester, 
mass., liet įstatų komisijos re
komendacija priimta, kad pa-

Gegužis 
legatų vardašaukis.

Į ’ Po delegatų vardašaukio , ir 
vėl einama prie kuopų įnešimų 
ir paimama svarstyti centro ir 
namo klausimas. Yra daug ir 
visokius rųšies įnešimų. Įstatų 
komisijos pirm. adv. Jurgelio
nis pareiškia, kad šiuo klausi
mu reikalingas bendras įneši
mas, kuris padengtų visus tiufs 
įnešimus. Adv. Jurgelionio nuo
mone, geriausia vietoje < seno 
namo taisymo butų naują sta
tyti ir kviečia delegatus, kad šį 
klausimą delegatai rimtai ir be
šališkai svarstytų, nes šis daly
kas yra biznio dalykas, o biz
nyje negali būti jokios politi
kos. Šiame klausime daro pra
nešimus Pildomoji Taryba ir 
kontrolės komisija, i 
duodamos pataisyti namą. Bet 
iš Waterbury Taraila gUaha bal
są ir • nurodo, kad centro kėli
mas ir namo pardavimas turė
tų eiti •visuotinam narių nubal- 
savimui, o tas namas gi neap
simokąs taisyti ir joje Vietoje 
tiek nekilsiančios nuosavybės, 
kaip kiti namai, todėl geriau
sia butų, kad centras butų per
keltas į mažesnį miestą. Birš
tonas pataria taisyti namą, nes 
Ncw Yorke nuosavybės kylan
čios ir kilsiančios, o keltinį to
kį miestą, kaip Shennandoah, 
tai da gal įgriūti į mainas, — 
nors ir jis pats esąs iš to mies
to. Kiti' delegatai išsireiškė ki
taip. Bet brooklynietis Ambra
ziejus, gavęs balsą, duoda vė
jo visiems namo taisymo prie
šams it kėlimo šalininkams, jų 
tarpe ir Tarailai, ir pareiškia: 
parduokit man tą namą, aš da
bar duodu $50,000. Bet Tarai
la atsakydamas pastebi Ambra
ziejui, klausdamas: “Ar daug 
Ambraziejus turi prisipirkęs 
namų New Yorke?” Ir pats 
atsako: “netur, tupj sau Brook
lyne ir tiek.“ 
ploja Tarailai 
gauna balsą 
karštą spyčių 
debatų einama prie balsavimo 
ar taisyti namą, ar ne. Nubal
suojama, kad taisyti — 115 bal
sų prieš 75 balsus.

Prieinama prie įnešimo 115 
kuopos iš Wilkes Barre, Pa., 
kad Pildomąja! Tarybai nebū
tų algos keliamos. Įstatų komi
sijų rekomenduoja atmesti, nes 
Pildomoji Tarybh ir neprašo 
pakelti algų. Yra įnešimas, kad 
komisijos rekomendacija butų 
priimta, delei ko kilo karšti 
ginčai, Bolševikai pasinaudoda
mi tuo įnešimu pradeda rėkti 
prieš algų pakėlimą. Jiems pri
buvo j pagąlbą ir Tarailos-že- 
mantausko tipo tautininkai ir 
tuo lieka komisijos rekomen
dacija atmesta. *Delei to atme
timo bolševikai, sukėlė ovacijas, 
nes tai buvo jų pirmas^laimėji
mas iŠ viso seimo. VirŠminėtos 
kuopos įnešimas priimtas 88 
balsais prieš 68. Reiškia, kad 
Pildomajai Trybai per šiuos du 
metus algos nebus keliamos.

!§kaįtomi pasveikinimo laiš
kai. Po laiškų skaitymo sesija 
uždaroma, nes visi delegatai! prasti, 
rengiasi vaižtioti ant laivo “Es-* i 
tonia“ vakarieniauti, į kurią žymiai pasitaisei 
visi delegatai yra užkviesta .

Bakanas.

i savo skonio.
Savo pranešime prof. Richet 

kad vien 
Bet vėliau pa-! tik virta mėsa maitinami sveiki 
ka ™uira_ šunys tegali gyventi apie pu

santro mėnesio, žalia mėsa yra 
abižm rankom šimpanzė gali1 natūralia maistas. Verdant, mū- 
pakelti 1,200 svarų, o vieną —; sa nustoja vitaminų ir žmogaus 
847 svarus.

Tuo tarpu tyrimai parodė, o.™
kad kolegijos studentas — atle-! nenori apie žalią mėsą. Bet kno
tas, vidutiniškai imant, Viena met jis yra tuberkuliozo kanki- 
ranka tegali pakelti 210 svarų, namas, jam reikalinga natūralia 
Iš to aišku,. kad šimpanzė už rąaistas. žinoma, žmogus ne
žmogų yra tris arba keturis kar-Į gali maumoti 
4 a • a I _ «•

sveikatai reikalingų rūgščių: 
Sveikas žmogus ne klausytis

tus tvįrte8iiė.
Bauman sako, kad mokslinin

kams reikėtų atkreipti j tai dė
mesį. Palyginus su kitais gyvū
nais, žmogus neblogai stovi. Tu
rint galvoj svorį, mažai tėra gy
vūnų, kurie proporcionaliai savo 
svoriui turėtų daugiau spėkos, 
negu žmogus. Tame atvėjyj 
žmogų viršija šimpanze, gorila 
ir kačių veislės gyvūnai.

aryba ir Kurių spėka —- kačių veislės 
rekomen-Į gyVuluj ar šimpanze — yra di-

Daug delegatų 
ir juokias. Po to 
žalpis ir‘ drožia 
už Cliieago. Po

desnė, iki šiol dar nepatirta.
Bauman mano, jog senovės 

žmonės, v kurie <avo kūno subu- 
davojimu buvo labai panašus. į 
šimpanzę, turėjo būti daug tvir
tesni, negu dabartiniai žmonės.

♦ ♦ ♦

Prieš porą metų daug buvo 
kalbama apie vitaminus, miste
riškus maisto junginius. Moks
lininkai įvairiais eksperimen
tais stengėsi įrodinėti, jog svei
katos palaikymui reikalinga val
gyti toks maistas, kuris yra 
turtingas vitaminais. Bet štai 
dabar Paryžiuj tapo paskelbta, 
jog žmonijos išganymas gludi 
žalioj mėsoj...

Rimtai. Paskilbęs profeso
rius ,Charles Richet Francuzų 
Mokslų Akademijoj padarė pra
nešimą, įrodinėdamas žalios mė
sos naudingumą. Prof. Richet 
yra vienas žymiausių fiziologų 
pasaulyj, laimėjusis 1912 m. No
belio prizą.

Prof. Richet rengiasi pradėti 
kampaniją, kad atkreipus dėme
sį į savo metodą, kurį jis pava
dino . “la Zomotherapie“. Jis 
dar 1902 m. suradęs, jog žalia 
mėsa kur kas labiau sustiprinan
ti žmogų, negu virta.

Pradžioje jis savo teorijas 
rėmęs tuo, jog žiloje senovėje 
žmonės valgydavę žalią mėsą ir 
būdavę nepaprastai tvirti. 1902 
m. jis darė tyrimus su tuberku- 
liozu sergančiais šunimis. Virta 
mėsą maitinami šunys išgaišo, 
o tuo tarpu tie šunys, kurie 
gaddaVo Žalios mėsos sulčių, pa
sveiko. Po to jis panorėjo dary
ti eksperimentus su žmonėmis. 
Bet tuo laiku žmonės į tai žiurėjo 
su nepasitikėjimu. Jie sakė, kas 
gali būti bendra*tarp žmogaus ii 
šuns? Todėl jam buvo slinku 
toje srityje ką nors nuveikti. O 
skelbti savh teorijas, nepatik
rinus jų, jis nenorėjo. Tik da
bar, po 24 metų darbo, jis ryžo
si paskelbti pasauliui savo tyri
mų davinius.

Ištisus metus jis praleido 
Cote St. Andre ligoninėje, beda
rydamas eksperimentus. Ten 
buvo 250 ligonių, sergančių tu- 
berkuliozu.

Gauti rezultatai buvo liepa- 
101 ligonis, kurie buvo 

maitinami žalios mūsos sultimis J
Jų svoris pa-| 

didėjo. Tuo tarpu kitokiu buduj 
gydomi ligony s nupuolė svory j. Į

gabalą žalios 
tai šuo kad 
jo organiz- 

asimiluoti tokį 
kodėl, sako prof.

mėsos, kaip 
daro, nes 
mas negalėtų 
maistą, štai 
Richet, geriausia vartoti žalios 
mėsos sultys.

Prof. Richet yra pilnai įsiti
kinęs, jog jis surado naujos rų- 
šies maistą. Delei to savo išra
dimo jisai yra labai entuziastin
gas.

“Aš jau esu persenas kovoti 
dėl to dalyko“, pareiškė jis, baig
damas savo pranešimą. “Visa, 
ką aš trokštu, tai kad žmonės 
suprastų. Aš nenoriu siūlyti 
savo išradimą, kaip pardavėjas 
tavorą. Mano troškimas yra 
gelbėti žmonių gyvastis.

“Prieš save aš visuomet ma
čiau du paveikslu, kuriuos aš 
labiausia mylėjau savo gyveni
me. Tie paveikslai yra — žmo
nija ir Mokslas“.

Taip mano prof. Richet apie 
žalios mėsos sulčių naudingu
mą. Vienok reikia neužmiršti 
ir to fakto, jog kas metai pa
skelbiama po keletą “sveikatos 
eleksirų“. Ir tankiausiai tie 
eleksirai jokios naudos sveikatai 
neątneša. Koks likimas laukia 
prof. Richet’o išradimą, — pa
rodys ateitis. 

♦ ♦ ♦
Pagarsėjęs Pittsburgho psi

chiatras, Dr. Edward E. Mayer, 
Amerikos Psichiatrų Draugijos 
susirinkime padarė Italijos dik
tatoriaus Mussolinio proto anali- 
zą.

Mussolini vaduojasi ne šaltu 
protu, bet hypobuline valia. 
Hypobulinė valia nesiskaito su 
logiškais argumentais ir fak
tais.

Faktas yra tas, sakė Dr. 
Mayer, kad kiekvienas žmogus 
turi hypobulinę valią, kuri yra 
normalės valios kųntroliuojama. 
Isteriniuose asmenyse hypobuli
nė valia pasiliuosuoja nuo kont
roles. Štai kodėl isterikai greit 
yra sujaudinami ir savo jausmų 
negali kontroliuoti. Isterikai 
paprastai nesiskaito su realiai.- 
gyvenimo faktais.

Mussolini, Dr. Mayero nuo
mone, yra hypobulinis asmuo, 
nes jis tankiai pasiduoda savo 
jausmams ir nesi vaduoja šaltu 
protu.

Griežto nusistatymo žmonės 
tankiai yra hypobnlikai. Pa
vyzdžiu gali būti, sako Dr. 
Mayer, fanatiškas prohibicijos 
šalininkas. K. A.

Tel. Brunsvvick 9893

KAROLIS • 
NORKAITIS

Vienintelis lietuvis auksorius North 
Siclėje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometristas.
1850 W. North A ve.. Chicago, III.
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VIEŠKELIS j : 
GYVENIMĄ

Vieškelis j Gyvenimą nebu
vo atidarytas nė jokiame 
praeities amžiufe; nes vi
suose praeities amžiuose 
žmonės mirė.
Vieškelio į Gyvenimą pras
mė yra savaime‘ aiški; jis 
reiškia tokį kelią, kuriuo ei
nant žmonės galės gauti am
žiną gyvenimą čia ant' že
mės, ir tai netolimoje atei
tyje.
Dabar tasai Vieškelis yra 
taisomas ir akmenys išran- 
kiojami mums bematant. 
¥ ra taisomas keliaš dėl žmo
nių, Vieškelis, kokio jie dar 
neturėjo, kuriuo eidami jie 
pasieks amžinąjį gyvenimą 
ant žemės. Plačiau apie j| 
paaiškins

Y. NEVULIS
Iš New Yorko

Panedėlyj, Birž. 28, 1926 
LIUOSYBeS svetainėj, 

Cicero, III.
Pradžia 7:30 vai. vakare

Moksliškas atma
tų sunaudojimas.

Kai kas iš kultūros 
istorijos.

[“T.”] žodį “atmata”, ar šio
kia ar kitokia prasme pavarto
si™, vis tiek bus tas pats išdavi- 
nys, kad tai, kam tatai taikoma, 
yra atmestas, kaip niekam ne
tinkamas ir nereikalingas daly
kas. Ar tikrai taip yra? Juk 
mokslas sako, kad gamtoje yra 
tik medžiaga, kuri nei mažėja, 
nei žūsta ir tik keičia savo iš
vaizdą. Iš to aiškėja, kad ir 
atmatų nėra. Taip, gamtoje vi
sa reikalinga ir, pasak žymaus 
anglų visuomenės veikėjo Pal- 
meMono: “atmatos arba šiukš
lės tokia pat medžiaga, tik ne 
savo vietoje”. Gyvulių - atma
tos pavirsta maistu augalams, iš 
kurių kyla naujos kartos gyvų 
esybių. •

Dulkės, — įkyrios ir nepakeli-
Įžanga Veltui 

Kolektų Nebus 
Tarptautinis Biblijos 
Studentų Susivienijimas

VISI REIKALAUJA

Paskanintas su Neprilig- 
stamais Importuotais

Bohemų Saazer Apyniais

KIMBML1
Grojikliai Pianai

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street

4177-83 Archer Avenue
- - ------ -------- *

čiamos dulkės, kurias maža at
matom pavadinti, jos tam tikro
je vietoje begalinę mums nau
dą duoda. Jos kyla į viršų, reiš
kia padeda debesiams susida
ryti, dažo juos įvairiausiom var
soms, kuriomis musų poetai gė
risi ir įkvėpimą semia, o papra
sti ūkininkai kartais nudžiunga 
iš tokių debesų lietaus sušilau- 
kę.

Žmogus, kalbėdamas apie at
matas ar netinkamus daiktus 
tik be reikalo dar kartą parodo 
savo tamsumą ir nesugebėjimą 
sunaudoti jas. Kylant žmonių 
apšvietai ir mokslėjant jiems, 
atmatų ar netinkamų daiktų 
skaičius kas kart mažėja. Žmo
nijos kultūros istorija yra vaiz
džiausias paveikslas šitos teisy
bės. Vakarykščia fabriko at
mata šiandieną naujoj gamyboj 
yra didžiausias pelno šaltinis. 
V argu ar rasime daiktą, kuris, 
atitarnavęs savo laiką vienoj 
dirbamosios pramones šakoj, 
negalėtų būti pritaikytas kitoj. 
Kiekvienas žingsnis teikia kul
tūrai ekonomijos pamoką ir ar
tina ją prie ekonomiškiąusio 
ūkio idealo.

r Imkim, pavyzdžiui, mažą, taip 
sakant, kultūros šaką — degtu
kų gamybos pirmyneigą. Da
bar degtukai toks prieinamas ii 
paprastas daiktas, kad šių laikų 
žmogui sunku įsivaizduoti, jog 
jie pradeda vartoti tik 1833 m. 
Daug kas, tur būt, įsivaizduoja, 
kokiais sunkumais gaudavo 
žmogus senovėje ugnį. Galin
giausi ir išmintingiausi tų laikų 
žmonės — romėnai žinojo tik 
paprasčiausius ugnį gauti skel- 
tuvus. Viduramžiais Europa 
pepadarė tuo atžvilgiu progre
so. Tiesa, fosforas, kaip che
miškas elementas buvo žinomas 
arabams dar Vili amžiuje, bet 
ir jis užsimetė viduramžio tam
sumoj ir antrą kartį buvo išra
stas tik 1669 m. Brandtas jį 
tuomet gamino iš skystų žmo
nių išmatų. Vėliau fosforą pra
dėjo išdirbinėti iš kaulų, kurie 
ir dabar tam tikslui vartojami. 
Taigi, nors fosforas buvo senai 
išrastas, bet iš jo degtukus pra
dėjo dirbti 1833 m. Galimas 
daiktas, . kad dar nemaža 
skaitytojų atsimena, ko

kie seniau buvo degtukai: bjau
rus, dvokią; pavojingi, kaip 
tiems, kurie juos varto, lygiai 
taip ir aniems, kurie juos dirbo. 
Ir tik 1845 m. Troteris patyrė, 
kad riebaluose palaikytas fosfo
ras pasidaro kietesnis ir ne taip 
greit užsidega.

Pakaks trumpai pasakius, 
kiek visokeriopai didelę naudą 
davė degtukų gaminimas 
iš tokių atmatų, kaip kaulai. 
Yra apskaičiuota, kad ligi įve
dant degtukus į apyvartą, kiek
vienas žmogus turėdavo sugaiš
ti kasmet 90 valandų ugniai 
įžiebti. O dabar tam tikslui ten
ka pavesti ne daugiau 12 vai., 
skaitant kiekvienam žmogui po 
8 degtukus į delną ir *4 minu
tės laiko įbrėžti.

Tuo bildu dėka degtukams 
kiekvienas per metus sutaupo 
ligi dešimties darbo dienų; skai
tant labai pigiai, tik po 5 litus 
dieną, tai ir tai visi Lietuvos gy
ventojai — 2,200,000 — sutaupo 
gan kuklią pinigų sumą 110 mi
lijonų litų arba pusę metinių vi
so valstybės biudžeto pajamų ir 
išlaidų.

Mes jau žinome, kad žmonių 
išmatos buvo naudojamos dirbti 
tokiai svarbiai medžiagai, kaip 
fosforas, tačiau tai ne vieninte
lis jų vartojimas. Iš jų, pavyz
džiui, gauna amoniaką, arba le
kiantį spiritą. Vien tik iš Pary
žiaus duobių kasdieną išima jų 
tam reikalui apie 3000 tonų. Ta
čiau didžiausios svarbos jos turi 
žemės ūky, suteikdamos sulie- 
sintai dirvai derlingumo jėgų, 
pav., Amerikos ūkiai, nieku ne- 
tręšti duoda derliaus tik 12 bu
šelių bulvių iš akro žemės, o 
tręšiami šitom išmatom ligi 30 

40 bušelių. Kiekvienas šitų 
trąšų kilogramas, tinkamai su
naudotas, galėtų duoti žmonėms 
viršaus kilogramą duonos, o tuo 
tarpu, kiek šimtų tūkstančių to
nų šitų brangių atmatų kasmet 
iš Kauno išvežama bosais ir pi
lama priemiesčiuose pakelėmis, 
išlaistoma tyčia keliu bevežant, 
ar progai pasitaikius išpilama į 
uždraustas pilti 11 vietas, net į 
šulinius taikoma.

Dažnai vienos gamybos atma
tos tinka kaip žalia medžiaga 
kitai. Taip, iš senų skarmalų 
gaminamas popierius. Kai kas 
gal jokiu budu neliestų purvino, 
šalia kelio numesto skuduro, bet 
ant jo, tik perdirbto į tyrai bal
to popieriaus lakštą, jau jis reiš
kia savo švelniausius meilės jau
smus arba kilniausias mintis! 
Popieriaus reikšmė musų laikais 
geriausias tautų kultūringumo 
įvertinimas, nors kai kas tai da
ro iš suvartojamo muilo kiekio. 
Ahierikoj suvartojamo popie
riaus kiekį per metus padalinus 
lygiomis tarp visų gyventojų 
tenka apie 30 kilogr. kiekvie
nam. Anglijoj — 20, Vokieti
joj — 12, Prancūzijoj — 9, Ita
lijoj — 5, o pas mus net ir apy
tikriai sunku pasakyti, bet rei
kia spėti, kad mažiau, nei Itali
joj, nežiūrint to, jog rinkimų 
metu gyventojai gerokai gauna 
iš įvairių agitatorių ar agitato- 
rėlių popieriaus.

Paimkim, pavyzdžiui, nors 
vilnonius, dėvėtus rubus. išva
lyti skudurų supirkinėtojų, jie 
paverčiami piniginis drabužiais 
nepasiturintiems žmonėms. Bė 
to iš jų kerpami ir siuvami 
smulkus rūbai, kaip: liemenės,

[Pacific and Atlantic Photo]

Prof. Louis B. Hopkins iš 
Northvvestern universiteto, ku
ris tapo paskirtas VVabash ko
legijos (Indianoj) prezidentu.

vaikams drabužėliai, kepurės ir 
t. t. Paskiau, sudėvėti ligi ne
galimumo, jie kartu su kanopo
mis, ragais, krauju suverčiami į 
didelius indus, juose maišomi su 
pelenais ir geležies piuvenom ir 
galų gale gaunama nuostabus 
žydrus dažai.

Arba dar pavyzdys — kvepa
lai. Kai kurie iš jų, tiesa, dir
bami iš įvairių augalų syvų, ta
čiau didelė didžiuma dirbama

triukšmą. Persigandę žiurkės 
slėpusi į urvus, kurie sienose ty
čia joms padirbti. Urvai pa
dirbti tokiu budu, kad į juos 
inlindusi žiurkė gali pasislėpti, 
bet tik be uodegos, kuri kyšo į 
lauką, žiurkių gaudytojai tąso 
jas už uodegų ir krauna į mai
šą. Paskiau pradeda žiurkių 
pramonę. Plaukai suvartojami 
moteriškiems rūbams gaminti, 
oda, labai tvirti ir stamantri, 
tinka išdirbti gražioms piršti
naitėms. Gyslos su kaulais vi
rinama ir iš jų dirbama žela- 
tinė*) medžiaga saJdainiants 
įvynioti. ' . ’ , . • -

į » ( • * %

Tiesa, kad atmatos ta pati me
džiaga, bet tik ne savo vietoj. 
Mokslas ir technika šluoja jas į 
deramą vietą, kurioj jos tiekia 
naudą.

Arelių pamestas gatvėj pasa
gas perdirba į kardus ir šautu
vus. Rašalas, kuriuo rašytas 
šitas straipsnis, turi tarp kitų 
sudėtinių dalių jaučio nulaužtą 
ragą ir šipulius sudaužyto alinio 
boso. Selterio vanduo neska
niai sūraus skonio girtuoklių 
vartojamas kaip priemonė kitą 
dieną prasiblaivinti, padirbtas iš 
juodo alaus raugo tirščių. Nėra 
daikto, iš kurio negalima butų 
gauti šiokią ar tokią naudą. 
Makalas tatai žino teoriškai ir 
žingsnis po žingsnio kaskart įro
do tą ir praktiškai. — K. • I ,.****

*) Želatinas — permatomas klijus, 
dirbamas verdant sausgystles ir kau
lus. Vartojamas pramones reikalams, 
ir miestuose ir valgius gaminant.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Di. J, W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

■; BANKO

1800 So. Ashland Avė.
i Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nud 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietų 

REZIDENCIJA: 
2226 Marshali Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480 
TELEFONAS CANAL 0464

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graboriun Chkagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to- 
dėb kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
•tės.

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

SKYRIUS:
8288 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4063
>, ■ — i - ■■■/

Bu ule va rd 4189

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

■ A . ..................../

DR. V AITUS H 
\)PTOMETRISTAS

AKIU SPECIALISTAS • - - a • •

esti priežastimi galvos akaudėjimo, 
j

lino, skaudamą akių karšt), 
i * .... ‘ ‘ ‘ ‘
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenga. teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Puta e Boulevard 7589

LIET ___ _ _ _
Palengvins akių įtempimą, kuris

svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
* - “f, atitaiso

kreivas akis, nuima kataraktą, sti

liaus geriau.
Traukimas • dantų be skausmo. 

Bridge geriausio aukso. Su inusr; 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musą kuinas. Sergėkite savu 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.dirbtinu budu ir kas nuosta- (-----------
blausia iš pačių biauriausiai dvo- ; u&tuvių Immigrantų galės atvyk- 
kiailčių daiktų. Varant spiritą ti j Suvienytas Valstijas su nauja 
... , ... . . . . , kvota, kuri [eis gaiion Liepos 1 d.lieka tani tikras, biauriai dvo- Važiavimas j laivų fortas greitai pra- 
kiąs skystimas, kurį apdirbus sidės ir laivų kompanijos jau prisi-

, „.. . • . . , rengusios priimti tuos, kurie rengia-rukstimi, gaunama įvairus kve- 8j j naują pasaulį kur jie žada pradė- 
pia aliejai. Anakasinio kvapo ti «»vo gyvenimą iš naujo.
... ... . Y . . r | Didžiausia dalis keleivių ir sj me

iliųjų dirba 1S sujovusios vąrs- pasirinko sau United Amerikos 
kės ir cukraus, arba perrugusio | Laivų Kompanijos linijas .savo kelio-

. v.. tz •> nei. Šios Unijos bendrai )ėjo kompa- pieno ir Vltnolinės rųksties. Kailnijon su Hamburg Amerikos Laivų 
kurie švelnus ir moterų mėgia- 1 Kompanijų Linijom. Hamburgas yra 

. i - i . j» u • | idealis portas-lietuviams, nes jisainu kvepalai dirbami is karvių lyl.a labai patOgus tuo, kad geižkeiių 
mėšlo arba dar pigiau gaunami 
iš noftos.

Dar ne taip senai nafta, kaip 
žibalo ir kitų panašių dalykų 
pramones atmata iš kailio vare 
šios pramonės savininkus, nes 
nežinojo nabagai, kaip nuo jos 
atsikratyti. Negalima buvo ją 
pilti į upę, nes vandenį užteikda
vo, negalima užkasti į žemę — 
augmeniją išnuodydavo. Nieko 
kito nelikdavo, kaip sumaišius 
su anglimi deginti. Dabar iš 
nauftos dirbami geriausi dažai, 
brangus vaistai, kaip pav. narko- 
tiški—arba jutimą apmarininą, 
sacharinas, kuris, kaip žinoma 
yra 300 kartų saldesnis už cuk
rų ir daugybę kitų dalykų.

Dar vienas pavyzdys apie 
žiurkes ir pakaks tuo reikalu 
kalbėti. Atrodo, kad nenaudin- 
gesnio už šį biaurų gyvį kito nė
ra, tačiau žmonės pagalba tech
nikos sugeba gauti naudą ir iš 
žiurkių. Ties Paryžium yra di
džiausia duobė, iš vidaus išmū
ryta plytomis ir skirįa suversti 
dvčsęlėnai. J šitą duobę iš ur
vų atgabenta nemažą žiurkių, 
kurios joje veisiasi ir dauginas. 
Jos valo griaučius nuo mėsos iv 
palieka plikus kaulus, iš kurių 
paskiau dirbamas fosforas. Kas 
trys menesiai duobėj daroma vi
suotina žiurkių medžioklė. Duo
bę atidaro; žiurkių gaudytojai į 
ją lipdami kelia didžiausią

susisiekimas su Lietuva yra» lengvas 
ir patogus United Amerikos Linijos 
laivai neturi taip vadinamo steerage. 
Trečios klesos kambariai, kiekvienos 
turi po 2, 4 ir 6 lovas, todėl labai 
patogus šeimynoms, arba draugams, 
kurie nori kartu vienoj vietoj važiuo
ti. "

Žmonės keliaujanti per Hamburgą 
gaus visokį patarnavimą dykai, ši 
kompanija turi tam tikrus žmones, 
kurie yra tik tam tikslui samdomi. 
Niekur kitur ir jokia kita laivų kom
panija neturi panašių patogumų kaip 
United Amerikos Linija kartu su 
Hamburg Amerikos Linija.

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

— /MILIUI

S. M. SKUDAS
LIETUVIS <

Graborius ir Balsairiuotojas
1911 Canalport Avė.

Patarnauju simpatiškai, manda
giai ir pigiai. Automobiliai ve

stuvėms, krikštynoms ir tt.

Telefonas Roosevelt 7532,

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

k ....... ■ . , Į M

T X

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

L J. ZOLP '■
Graborius ir Pagrabų direktoriai 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar n ak t j

1646 W. 46th St., Chicago

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos bankai

V* ... T

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius Įsigijo 

iš Coluinbia Kompanijos sekantus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesį:

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis” 
(12 colių, $1.25)

“Aguonėlės” ir “Kur Bakūžė”
(10 colių, 75c)

Sykių „užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdelė’- (10 colių, 7J5c) ir •“Stasys” (10 colių, 
75c). V

Už persiuntimą rekordų imamą 75c ekstra. ,

' VIENYBĖ
193 Grand St Brooklyn, N. ¥.

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be 
Operacijos

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

Daugelį išgydėme vienu sykiu
Neisgydom - Nemokat 

lšegzaminavimaN ir patairymai 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE
505 So. Stale St.

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

Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne- 
dėlio.j nuo 9 iki 12 dieną.

Melai Kas Dedasi?

-

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

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

WWWWWWWWWWWWWWWWW\>WW
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Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų
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CHICAGOS
ŽINIOS
žaibas užmušė 

du žmones
Pereito penktadienio vakare 

laike smarkaus lietaus su le
dais ir perkūnijos, du žmones 
Chicagos apielinkėje liko už
mušti žaibo. Abu užmuštieji 
paeina iš Robbins, netoli Blue 
Island. Tame miestelyje žaibas 
trenkė j astuonias vietas. Ed- 
ward Pittman tapo užmuštas 
bestovint tarpdury, šalę jo sto
vėjęs l>aptistų kun. Pitts tapo 
pritrenktas. George Stowell mi
rė jK) to, kaip žailjas užgavo au
tomobilį už trijų pėdų nuo jo.

Vaikas prigėrė rūsy
Clara O’Halla, 4 m., prigėrė 

savo namų rūsy prie 4934 N. 
Austin Avė., rūsy (beismente). 
Mergaitė turbut mėtė per langų 
į rūsį akmenukus, neteko lyg
svaros ir įkrito į rūsį, kuriame 
delei smarkaus lietaus, buvo 
apie trys pėdos vandens. Kada 
motina pasigedo dukters ir vi
sur pradėjo jos ieškoti, net ir 
kaimynus ir policiją pasišau
kusi. tai kada mergaitę rasta, 
ji jau buvo negyva, visa ap- 
sibeta vandens.

Smulkios Žinios
Louis P. Glass, 37 m., 3240 

Lindoln Avė., Jackson Park • 
elevatoriaus motormanas, pasi
mirė nuo žaizdų, kuriasi jis ap-1 
laikė jo valdomam elevatoriui1 
užbėgus ant l ito eleA’ito) inrs. I 
Du kiti pasažieriai irgi buvo su
žeisti.

George D. VVolf dvare, prie 
Wagner kelio, North Sidej, dar
bininkai bekasinėdami darže, 
rado žmogaus kaulus, palaido
tus dviejų pėdų gilumoje. Kau
lai yra vyro ir palaidoti prieš 
daugelį metų.

šiandie visuose parkuose at
sidaro maudyklos, kur tik jos 
yra įtaikytos. Bet niekurios 
maudyklos ežere, delei šalto 
rro, nebus atidarytos iki lie
pos 1 d.

Pranešimai
Susivienijimo Liet. Draugijų ir 

Kliubą Bridgeporte laikys mėnesini 
susirinkimą Ąntradienyj, Birželio 29 
dieną, šių metų, Lietuvių Auditorium 
svet., 8-tą vai. vak. Atstovai ir val
dybos malonėkite laiku pribūti.

— P. K. Nut. Rašt.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 8-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykj 
| savaitę arba sykj j mėnesj. Gyve- 
ranti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Te). 
Boulevard 9663).

ASMENĮI .JIESKŪJIMaT
PAIEŠKAI) savo pačios An- 

na Karalienės, po tėvais (da
ta utin kės, kuri nub manęs pra
sišalino gegužes 10 d., 1926 
skaudžiai mane nuskriausda 
ma. Aš esu nesveikas, nes ta
pau darbe sužeistas ir du mė
nesiu jau nedirbu, ir nežinia 
kada maijo sveikata sugrįš. Pra
šau ateik pasikalbėsime apie 
visus reikalus tėvų, brolių, se
serų ir mirusios dukters. Esi 
padavusi ant divorso, bus iš
laidų tau ir man. Pasiimk ge
riau# kokį žmogų, gal galėtu
mėm Nusitaikyti be teismo. Tai 
liks pinigų tau ir man. O pini
gai visi juk mano uždirbti. Ji 
yra vidutinio ūgio, šviesių plau
kų, sveria 140 svarų, mėlynos' 
akis. Linksmai kalba. Prašau 
pranešti, jeigu kas patėmys, 
busiu dėkingas.

JOHN KARALIUS' 
10457 Torrence Avė.

So. Chicago, I1L

ASMENĮI JIE&KOJIMAi Į REIKIA DARBININKŲ
' MOTERŲ

PARDAVIMUI NAMAI-2EME Chicagos Lietuvių 
Draugijų Valdy
bos 1926 metams

, Chicagos Lietuvių 
Draugijų Valdy
bos 1926 metamsKODĖL NENUSIPIRKTI 

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

PARSIDUODA grosernė ir vai
sių krautuvė. Gera vieta lietuviams 
ar lenkams. Turiu parduoti, nes 
negaliu susikalbėti su apielinkės 
gyventojais. Atsišaukit bile kada Ir 
ncdėlioniis taipgi.

4552 S. Kedzle Avė.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
'TAUTIŠKAS KLIUBAS. Pirminin
kas J. Rūta, 3422 So. Lowe Avė.; 
Pagelbininkas K. Kunka, 2514 W, 
45th PI.; Nutarimų Raštininkas S. 
Kuneviczia, 8220 So. Union Avė.; 
Finansų Raštininkas J. Grinius, 
723 W. 341 h St.; Kontrolių Rašti
ninkas F. Gasparas, 3534 So. Lowe 
Avė.; Kasierius J. Žilvitis, 3308 So, 
Emerald Avė.; Kasos Globėjai: J. 
Mačiulis ir W. Klęuba, 3113 South 
Halsted St.'; Liet. Auditorium At
stovas P, Lėtu kas, 818 W. 33 rd PI.; 
Kliubo Trustistai J. Shembelis,
I. Rimkus ir A. Mašiekas; Susi- 
vienijinv> Draugysčių Komisija J. 
Katėnas, W. Shimkus ir J, Shem
belis; Liet. Taut. Kapinių Ka
tėnas ir E. Bliumas. Kliubo susi
rinkimai atsibuna pirmą sekmadie
ny kožno mėnesio, Chicago Lietu
vių Auditorium, 3133 So. Halsted 
Street.
J. L. A. T. Kliubo Sekretorius

S. Kunevicze

DRAUGYSTft ATGIMTIĘS LIETU
VIŲ TAUTOS vyrų ir moterų val
dyba 1926 m.: Pirm. K. Lingvinas, 
8219 So. Lowe Avė., Pagelbininkas, 
P. Stullenls, 3545 So. Wallace St., Nut. RuSt~, B. DubinskienS, 8618 S. 
Parnell Avė., Finansų Rašt., M. 
čeplinskis, 3533 So. Walace St., 
Kontrolės Rašt., J. Paltanavičius, 
3751 So. Emerald Avė. ir A. Ja- 
chunas, 561 W. Dekovven St., ir J. 
MaŽilauskis, 3755 So. Emerald Av., 
Kasierius, S. Balsis, 3548 South 
Lowe Avė., Durų Sargai: A. Tri- 

janis ir M. Mirakas. Susirinkimai 
atsibuna 1 sekmadieni kiekvieno 

, mėnesio, bažnytinėj svetainėj, 3501 
So. Union Avė.

REIKALINGA Jauna-mergaitė pri- 

bėti angliškai. Telephone Renei- 
worth 1052. Mrs. Pcter.

Pra" Žiūrėti vienų metų vaikų; tu

PAIEŠKAU savo brolio Antano 
Klijuno. Turiu labai svarbų reika
lą. Girdėjau, kad gyvena Chicagoje.i 
Atsišaukite arba kas žinoto, 
neškite. \

Pranas Klijunas
5306 S. 32 St., Ohama, Nebr.

PAIEŠKAU Juozapo Jasinsko; 
paeina iš Vyduklės miestelio, Ra-! 
šeinių apskr. Turiu svarbų reika-j 
lą. Jis pats ar kas kitas jį pažįs
tamų prašomi man duoti žinią. 

Juzefą Jalinskai Vė 
1527 W. VValton St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARSIDUODA restoranas 
vietoj, prie didelių dirbtuvių. Ge
rus biznis. 4324 S. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7959.

5

ISRENDAVOJIMUI
PASIHENDUO.lA 6 kambarių 

tas, didelis ir šviesus 
gražioj virtoj palei Marųuettc 
ko. Matykite arba pašaukite

a- 
kambariai; 

Par-

6608 S. Sac ramento 
Tel. Republic 10565

PASIRENDAVOJA atsakanti krau
tuvė arti Lietuviškos Auditorium. 
Del informacijų pašauk Boulevard 
4899. 

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 

IR SUTAUPYKI! 35% 
Mes parduodame visiems olselio 

kainomis •
Levinthal Plumblng Supply Co„ 

1637 West Divislon 8tw 
netoli Marshfieid

LIETUVIŲ SPATISTUVĖ
Spauzdinam įvairius spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

7:C W. 33rd St., Chicago, iii.
Tel. Yards 6751

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

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

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkej. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir guriausia stogų den
gimo jstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomis J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lawndalc 0111.

Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
CHICAGO

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
i . Grosernių, Bu- 

Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 

į'įjjr'S tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

specialumas Geras patar- 
navimas, žemos kainos.

Sostheims, 1912 So State St.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikoni malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

VASARINIS RESORTAS
MlCHIGANE arti St. ,Joscj»h upės. 

Graži vieta, gera maudymosi, spe
cialus nameliai miegojimui. Geras 
lietuviškas valgis, švieži vaisiai. 
Pigiai. Informacijų delei rašykite: 

ANTON ŠOVA,
________ /$odus, Michigan

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ ir moterų į 
taurautus, hotelius. Dad 
ir naktimis. 
833 Milwaukee Avė.

dijptuves, reg
ias dienomis 

GRAHAfl’S AGENCY

REIKIA- DARBININKU

AUTOMOBILIŲ mechanikų, $37, 
$30, $27 į savaitę. Prie benčiaus 
pagclbininkų, 65c, į valandą. Bus 
vaikinų, $6;> į mėnesį Ir valgis. 
Kabinot dirbėjų, 80c. j valandą. Vi
rėjų, $10 | savaitę. Grill press opc 
rotorių, $30 į savaitę. | dirbtuves 
vaikinų, $20, $22 į savaitę. Prie 
garažo vyrų, $30 pradžiai į savai
tę. Pasiuntinėj'iinui vyrų, 50, 55, 60 
centų į vai. Darbininkų, 50c. į va
landų. Mašinistu 75c. į vhl. Pakuo
tųjų, $25 į savaitę. Punch pre.sfr 
operatorių, 50c. į vai. Biveter’ių, 
50c. į vai. Prie bačkų, 75c., $1 į 
vai.1 Veidelių, 85c. j vai.
South Park Employnient Bureau, 

41C3 So. Halsted St., 2ndTloor.
Kainpas42nd St.

REIKALINGAS žmogus dirbti 
farmos. Lengvas darbas, geras 
mokestis. Kreipkitės:

C. P. Suromskis & Co.
3352 S. Halsted St.

Bou’cvard 9611

ant 
už-

REIKALINGAS patyręs boileris 
skudurų šapoje dirbti.

2633 W. Roosevelt Rd.

AUTOMOBILIAI

S t u d e b a k e r automobi- 
//^MMliai yra vieni iš tvirčiausių 
LiMMlylir kainos prieinamos, nes 

kompanija pati viską ga- 
mina. Tokiu budu Stude- 

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

pašaukti mus, mes 
nuodugniau išaiškin-

Auto Sales
Halsted Street

D.

Milda
3k21 So.

Tel. Boulevard 1685
Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

DIDELIS bargenas. Savinin
kas apleidžia Chicago. Paige 
Coupe 5 pasažierių ir pianas la
bai pigiai parsiduoda. Viskas 
gerame stovyje. Kreipkitės:

1606 So. Halsted St.

TlkRI BARGENAI
paskiausis 1924 Ford Coupe $225.00 

1924 Ford Touring .......... $100.00
1923 Maxweil Sedan ....... $275.00
Turime daug kitų žemomis kaino

mis. Visi karei atnaujinti ir garan
tuojami.

1725 W. Division St.

i 
t 
i

PARDAVIMUI
PARSIDUODA ar išsimaino 

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

GRAŽUS grbjiklis pianas. Kai
navo $550. Turiu greitai parduo
ti už $225į

Kreipkitės:
4411 So. Campbell Avė. 

1-mos lubos

PARSIDUODA Soft Drink Parte
ris, keturi kambariai pagyvenimui. 
Geras biznis. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos. 4843 So. Hermitage 
Avė., Tel. Yards 1345.

PARSIDUODA ice cream, minkštų 
gėrimų, cigarų, tabokos, cigaretų ir 
lengvų groserių krautuvė.

1621 So. Union Avo.

PARSIDUODA grosernė, daranti 
gerą biznj. 2 lotai, 3 flatai, 2 karų 
garadžius. G^roj apielinkej. JOS. LA 
PAGE, 4252 So. Artesian Avė.

PARSIDUODA delicattessen, gro
sernė, kendžių, ice cream, cigarų 
krautuve. Pagyvenimui kambariai. 
Parduosiu pigiai. 4465 S. Wells St.

PARSIDUODA Malt & Hop krau
tuvė. Išdirbta vieta per 7 metus. Sa
vininkas apleidžia miestą. 732 West 

VIRĖJŲ, $25 j savaitę, arba. $60 31st St., Boulevard 9013.
j ntčnesį, kambarys ir valgis. Lo
vų taisytojų, $15 j savaitę arba 
$40 į mėnesį, valgis ir kambarys. 
Prie counter merginų $3.50, $5 i 
savaitę. Indų plovėjų, $14, 15, 16 i 
savaitę. Merginų į dirbtuvę, 30— 
31VaC. į vai. Prie inaglių, $13 į sa
vaitę, 5 dienos. Auklių, $15 į sa
vaitę. Prie garinio stalo, $60 į mė
nesį. Veiterkų, $16, 18, 20 j savai-' 
tę. Dar turime ir kitokių gerų dnr-

MOTERŲ

BARGENAS. Parsiduoda bučernė 
su visais naujais įtaisymais, šaldo
ma mašina. Vieta apgyventa didžiu
moj lietuvių. Parduosiu pigiai.

2013 W. 69th Street

South Park Einployinent Bųreau, 
4103 So. Halsted St., 2nd floor.

Kampas42nd St.

PARSltlŲODA player pianas su 
125 rolėm’ ir benčium arba kede 

garantuojame. A I stovyje, 
cash arba mainysiu į 
gerais žmonėmis.

MRS. KRENZ 
6512 So. Halsted St.

$115 
Imsiu 
ką su

dideli kambariai su miegamais 
porčlals, gyvenamasis kambarin turi 

pas. Valgomasai kambarys jmuryta 
bufetą; maudynė turi Įmūrytą vaną 
ir šėpą skalbiniams. 2 dideli mieg- 
kambariai su puikiom šėpom. Dide
liu augštis. Arti Katalikiškos Baž
nyčios ir mokyklos. Imk Grand Avg. 
karą iki Meade Avė. Eik 2 blolHu' 
j šiaurę ir pamatyk šiuos pvikMš 
namus Šiandie. Tai nieko nekainuoja. 
Mos 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.

Meade Avė., kampas Altgeld

fferoi uKnlavle,ę Ir įmūrytas knygoms 86- 
® . ♦ nnn Vn 1 nnm a cfi 1 IromhnVVO imilTvtfl

PARSIDUODA groserne. Turiu 
paaukoti greitai. 610 \V. 47 St. 
Boulevard IO5pl.

PARSIDUODA 2 kėdžių bar- 
bernč. Pelningas biznis: ,1709 
S. Halsted St.

JUMAI-ŽEME
150 NAUJŲ NAMŲ

k Greitai augančioj sekcijoj, N. VV 
Šule, mokyklos, krautuvės ir trans- 
portacija.

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

KAINOS NUO $28Q0 TKI $6200
\ $100 CASH
Tai viskas ko Jums reikia — tas ir 
reiAkia, ką mes sakom — kitus mo
kėkit lengvais mėnesiniais išmokėji
mais, taip kaip rendą. Tas olselio 
namų programas yra jūsų proga jsi- 
gyti vienų tų puikių namų tiesiai nuo 
savininko, išmokėjimais ką kiekvie
nas darbininkas gali lengvai pa
daryti.

ATVAŽIUOKITE ŠIANDIEN 
Daleiskit parodyti kaip lengva yra 
tapti namu savininku.

SAWIAK & CO.
7181 W. Grand Av. 

6107-6537 Irving Park Blvd.
Columhus 9552

IŠSIMAINO 15 akrų Kferoa 
žemės farma su visais gerais 
budinkais arti miesto; yra ele
ktra, žemė visa dirbama, 2 blo
kai nuo cimantinio kelio ir gat- 
vekario. Gera vieta dėl augini
mo vištų. Parduodu kam iš 
faimos galima ant vietos. Yra 
vieta tikrai graži; užtikrinu, 
kad kiekvienam patiks. Randasi 
arti Westvillės, III. Mainysiu 
ant 2 pagyvenimų namo Chica
goj e arba parduosiu pigiai. Pla
tesnių informacijų kreipkitės 
pas savininkr laišku ar ypatiš- 
kai. C. W. 1506 So. 49th Avė., 
Cicero, III. z

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDES 
PAŠELPOS' IR PASILINKSMINI
MO KLIUDO valdyba 1926 m.: 
Pirm. M. Baigo, 5829 Whipple St., 
Tel. Prospect 1904, Vice pirm. J. 
Makrickas , 4036 Brighton Place, 
Rašt. M. Chepulis, 3327 Le Moyne 
St., Fin. rašt. J. Radišauskas, 5124 
Dukin St., Kontr, rašt. P. Laba
nauskas, 2045 Willow St., Pageltu 
M. Krajauskas, 1750 Wabansi« 
Avė., Maršalka M. Žiūkas, 1406 N. 
Paulina St., Kas. L. Striupas, 1823 
W North Avė.

$390
DEL bulvaro namo didum 

lotas 33X150 pėdų, Calume 
distrikte, netoli bažnyčios; mo 
kykla skersai gatvės. Yra vis 
geri . patogumai; gatvekariai 
busai ir traukiniai. Title garan 
tuota per Chicago Title A Trus

Supirkinėjimas ir Mainymas
Turiu parduoti rezidencijos lotų už 

$1400 ir biznio prapertę. 2 blokai nuo 
elevatoriaus. Imsiu pirmus ir antrus 
mortgečius arba gerus bondsus ar 
ataką. Greitam pardavimui. Rašyk 
tuojaus. NAUJIENOS, 1739 So. Hal
sted St. Box 799.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO val
dyba 1926 m.: Pirm. A. J. Zalato- 
ris, 827 W. 33 St., Pag. Wm. Kriš
čiūnas, 9200 Woodland Avė., Nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 So. 
Wallace St., Fin. rašt. J. Balchu
nas, 10708 Homan Avė., Mt. 
Greenvvood, III., Kas. Al. J. Kve
daras, 3224 So. Halsted St., Kontr. 
rašt. J. Yurijonas, 816 W. 33 PI., 
Kasos glob. A. šiaudvidis Susi
rinkimai atsibuna kas pirmą šešta
dienį kiekviono mėnesio, Audito
rium svetainėj, 3133 So. Halsted 
St., 8 vai. vak.; nariai priimami vi
si sveiki vyrai nuo 18 metų iki 40, 
tik lietuviai.

DRAUGYSTE LIETUVOS DARBI- 
NINKU, 2156 W. 23rd Si. Chica
go, UI. Pirmininkas Antanas Dre
bulis; Pirm. Pagelbininkas Juozas 
Žiurkau.skas; Raštininkas Alexan- 
dras Svaranavich; Finansų Rašt. 
Simonas Judikis 
Jurgis Gasparas; Kmos Globėjas 
Adomas Malikauskas ir Juozas 
Strelkauskas; Kasierius Jonas 
Jaukštis; Maršalka Kaspar Kiella 
ir Kazimieras Janulis; Teisėjas 
Antanas Vepstas; Vėliavos nešė- 
jiai Mikolas Maciukenas ir Vladis
lovas Kiella. Mitingai laikomi kas 
3-čią nedėldienį.

Kontrolės Rašt

PARSIDUODA 5 kambarių namas 
ir lotas 4631 So. Savvyer Avė. $1,000 
cash. L. J. Jacobson, 4155 Archer 
Avė., Lafayette 8706.

MORTGECIAI-PASKOLOS
NAUJIENOS, 

1739 S. Ųalsted St.
Box 773

Paaukavimo išpardavimas
Del subankrutaviino ir foreelo- 

sure mes galime pasiūlyti nuosa
vybę ant 3117 ir 3421 S. Halsted 

ypa- 
svar-

str. pastebėtinai žema kaina 
tai, kuri turi cash ir supranta 
bų šios apielinkės.

Mūrinė biznio prapertė, 7 
senumo, augštų su nutriniu 
mentu, su krautuvėm (dviguba ir 
pavieni) 2—6 kambarių flatai, 2—2 
karų mūriniai garadžiai. Namas 90 
pėdų gilus. .Garu hpšildytas. Geram 
padėjime.

Priimsiu morlgage popierius, ar
ba grynų prapertę kaip dalinj mo
kestį.

KOClt & CO. EXC. AGENTAI 
2603 S. Halsted St.

Vittory 6590

metų 
beis-

$500 įmokėjus nupirks 4533 
S. Union Av. 2 flatų namą, beiz- 
mentas ir barnė, 1445 ar 1447 
W. Ohio St. vieną ar 2 flatų, ar
ba dar kitą 6 kambarių reziden
ciją. 117 N. Dearborn St., Room 
319.

Farma ant ežero kranto
Parsiduoda labai pigiai; / įmokėti 

$1,500. Savininkas mainys ant na-
rno, priims lotus už pirmą įmokė- 
jimą. Farma^randasi Michigan val-
stijoj. Geriausi namai išstatyti, 
gyvuliais ir mašinomis, kas 
reikalinga ant ūkės. Platesnių 
nių kreipkitės:

C. P. Suromskis & Co.
3Q52 S. Halsted St.

Boulevard 9641

su 
tik 
ži-

SUVIENYTŲ Valstijų valdžia tik 
dabar išleido $250,000,000 patai
soms Musele Shoals. Pirk ten kur 
valdžia užinteresuota ir padvigu
bink savo pinigus mažu investmen- 
lu. Lotas $500 iki $5000. įmo
kėti. Likusius išmokėjimais taip 
žemai, kaip $10 j mėnes|. Box 804, 
Naujienos.

BARGENAS

PADAVIMUI coitage 5 kambarių 
pusė akerio žemės. Parsiduoda tik 
už $4000. Nepraleiskit progos; Įneš
ti reikia tik $1000. Likusius mokė
ti kaip rendą.

TURIME pardavimui lotų nuo 
$250 ir aukščiau; Jotų yra arti 
Archer Avė. Gera vieta, arti mo
kyklų ir bažnyčių. Daug bižniavų 
kampinių lotų. Geri dėl investmen- 
tavimo. Galite uždirbti daug pini
gų. Atsišaukite

.1. BtKOWSKI
5882 Archer Avė.

PARSIDUODA 148 akrų žemės 
farma, Michigan Valstijoj, arba mai
nyčiau j prapertę Chicagoj. Randasi 
visa mašinerija, gyvuliai, geri budin- 
kai; arti upės 4r Summer Resortų.

Kreipkitės
B. KAIRIS

5926 So. Elizabeth Street

/ FARMOS I FARMOS
į bile Didžiojoj Lietuvių Ūkininkų Kolioni- 

Į joj yra daug gražiu formų ant parda- 
j vimo, reikalaukit^ukių surašo, J. A.
žemaitis, R, 1 Box 17, Fountain, Mich,

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
8804 South Kedzae Ave^ ' 

Lafayette 6788

$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. Me_ 
nesiniais išmokėjimais.

RELIANCE REfALTY
& MORTGAGE CO.

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

mortgečiai, stakai ir bondsai. Veik 
greitai. NAUJIENOS, 1789 So. Hal- 
sted St., Box 798.

MOKYKLOS

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

College
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

Jaunuoliams Pamokos
Su ateinančiu Liepos mėnesiu 

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

Amerikos Lietuvių Mokykla 
J. P. Olekas, Mokytojas 

3106 Š'. Halsted St., Chicago, III.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. / Pagal musų< naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jųsų išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsites, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis. <

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 We«t Madison St.
VYRAI išmokit barberystčs. Mes 

mokinam dienomis ir vakarais. At- 
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBĖK COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS' valdyba 1926 m.; Pirm. J. 
Rūta, 3422 So. Lowe Avė., Pag. St. 
Gasparaitis, 2160 N. Irving Avė., 
Nut. rašt. K. J. Demereckis, 3331 
So Wallace St., Fin. rašt. P. Pau- 
zolis, 843 W. 33 PI., Kasierius V. 
Briedis, 6230 So. Rockwell St., 
Kontr. rašt. V. Gaudešius, Mt. 
Greenwood, III., I Kasos glob. Fr. 
Kiaunė, II Kasos glob. A. Knistau- 
ta$, Maršalka A. Smailis. Susirin
kimai atsibuna kas antrą , subatą 
kiekvieno mėnesio, Chicgos Lietu
vių svetainėj, 3133 So. Halsted St., 
nariai prilipami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 emtų senumo.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ V. 
IR M. PASELPINIO KLIUMO 
\aldyba 1926 m.: Pirm. N. Vili- 
maitis, 3235 Franklin Blvd., Pirm. 
Pagelb. Geo. Medalinskas, Rašti
ninkas M. Medalinskas, 5564 Jack
son Blvd., Fin. Sekr. Kris Klibas, 
Kasierius M. Davidonis, Kasos glo
bėjai: Petras Fetrinis, Petras Me
dalinskas ir M. Davidonis, Maršal
ka Antanas Rudis, Knygvedys Ra- 
mon Jakubonis. Susirinkimus lai
ko kas antrą nedėldienį, John 
Engels svet., (3729 W. Harrison St.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ ant Bridgeporto 
valdyba 1926 m.: Prez. S. Mažeika, 
8149 So. Halsted St., Vice prez. J. 
Mineikis, 3219 So. Wallace St.rUut. 
rašt. D. Gulbinas, 3144 Wallace St., 
Turt. rašt. A. Lazauskas, 3339 So. 
Union Avė., Iždininkas J. Žilvitis, 
3310 So. Emerald Avė., Kontr. rašt. 
A. Radauskas, 3328 Auburn Avė., 
Maršalka V. Shulčius, 3358 South 
Lowe Avė., advokaas A. Stasiulio
nis, 3236 So. Halsted St., Politiškas 
atstovas J. Ažukas, 3301 Auburn 
Avenue.

SIMĄ NO DAUKANTO valdyba 1926 
metams yra sekanti: Pirm. T. Ja
nulis, 3430 So. Morgan St., Pagelb. 
pirm. V. Paplauskas, 3213 Auburn 
Avė., Nut. rašt. P. Killis, 941 W. 
34th St., Turto rašt. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė., Iždininkas J. 
Racevičia, 3326 So. Union Avė., 
Kontr. rašt. J. Stonaitis, 3221 
Auburn Avė., Kas. glob.: J. Krikš
čiūnas, 3157 Emerald Avė ir Iz. 
Masaitis, 3211 So. Union Avė., Kny
giai, V. Stankus, 1819 So. 50th 
Avė., Cicero, III. ir F. Valančius, 
3422 So. Morgan St., Maršalka J. 
Budrikas, 8829 So Morgan St.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ P. 
KLIUBO valdyba ant 1926 metų: 
Pirm. C. Kairis, 5128 W. George 
St ; Vice pirm. L. Striupas, 1823 
W. North Avė.; Nut. rašt. A. Wol- 
skis, 3341 W. Evergreen, Avė.; Fin. 
sekr. S. Buneckis, 3312 Wabansia 
Avė.; Kasierius C. Lukis, 1821 Ne- 
braska Avė.; Maršalka P. Radžiū
nas, 8308 W. Evergreen Avė. Susi
rinkimai atsibuna paskutinę Sere- 
dą kožno mėnesio.
3310 Evergreen Avė., Chicago, III.

LIETUVIŲ TAUTOS* ŠVENT. MOR. 
parapijos 35 ir So. Union Avė. Či
kagoje. Vardai 
1926 m.: Pirm.: 
čius, pag. Jonas 
raštin. Leonas 
rašt. Ona Pomerikė, 
Jonas Rakas, 2as trustis Antanas 
Vaičis, 3as trustis Jonas Straz
das, Kasierius, Ant. Vaičis, Kas. 
glob.: Mikolas Blažis, Barbora 
Vaičius, Jonas Rakas. Maršalkos: 
Vincas Kuzma, Jonas Bartašius.

naujos valdybos
Juozas Mickevi-
Bartašius, nut. 

Labanauskas, fin.
las triustis

DRAUGYSTE LIETUVOS VĖLIAVA 
AM. No. 1 valdyba 1926 metams: 
Pirmininkas, K. Devis, 5648 So. 
Bishop St., Tel. Republic 7411; Pa
gelbininkas, I. Dabulskis, 1943 So. 
String St.; Nutarimų Raštininkas, 
F. Motuzas, 2811 W. 63rd St., Tel. 
Prospect 8752; Finansų Raštinin
kas. S. Stankus, 12417 So. Carpen- 
ter St., West Pullman; Kasos Glo
bėjai, D. Motuzas, 6935 So. Arte
sian Avė. ir O. Motuzienė, 4317 So. 
Hermitage Avė.; Kasierius, A. 
česna* 4501 So. Paulina St.; Mar
šalka, \Petras Tiškeviče, 7009 So. 
Washtenaw Avė.; Ligonių apeku- 
nai, K. Duoba, 2146 W. 23rd St. ir 
O. Devienė, 5648 So. Bishop St.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGI
JOS susirinkimai atsibuna antrą 
nedėldienį mėnesiui, sekmadieniais, 
Mark White Sųuare, paprastoj sve
tainėj, pirmą valandą po pietų. 
Pirmininkė, O. Mažeikiene, 3151 
Union Avė.; Nutarimų Raštininkė, 
L. Skrickus, 2419 W. Marųuette 
Rd.; Finansų Raštininkė, A. Wa- 
lančunė, 5929 So. Throop St.; Kon
trolės Raštininkė, K. Barčienė, 1833 
So. 48th Court, Cicero, 111.; Kasos 
Apekunai, O. Dudanė, 7816-18 So. 
Green St. ir J. Petraitienė, 3029 
So. Union Avė.; Maršalka, P. Gri- 
gonė, 3322 So. Union Avė.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba: Pirm., J. Balčiūnas; Pagelb., 
L. Yučius; Nut. Rašt., A, Yoku
baitis; Kasierius, Ant. Stumbris; 
Finansų Rašt., J. šarna; Kasos 
Globėjai, J. YanušauskaK ir Fr. 
Skirka; Maršalka, J. Yankauskas.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba: Pirmsėdis, Joe Balchunas, 
Pagelbininkas, Liudvikas Yucius, 
Nut. Rašt./ Alex M. Yokubaitis, 
Kasierius, Ant. Stumbris, Finansų 
Rašt., l _ , 
Joe Janušauskas ir Frank 
Maršalka, Joe Jankauskas. 
Susirinkimai atsibuna kas 
antrą Subatos vakarą.

Su pagarba, * 
Alex M. Yokubaitis, Nut.

Joe Šama, Kasos Globėjai, 
Skirka,

Rašt.
5502 W. 23rd Place, Cicero, III.
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Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

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

Darykit tai ir Jus

■k

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGI
JOS valdybą 1926 m.: Pirmininkė, 
A. Mažeikienė, 8151 Union Avė.; 
Pagelbininkė, M. Snuikienė, 4208 
Washtenaw Avė.; Nutarimų Rašti
ninkė, L. Skrickus, 2419 West Mar- 
(‘Įuette Rd.; Finansų Raštininkė,

Valančienė, 5929 So. Throop 
Protokolų Raštininkė, Barčie- I 
1888 So. 48th Court, Cicero, I 
Apiekunai Kasos, A. Dudanie- 
ir Petraštienė; Kasierius, P.

Štai kiek kuponų gausit iri 
kiekvieną atneštą ar atsiųstą, 
paštu naują skaitytoją:
Už metus ___  150 kuponų
Už pusę metų ........ 75 kuponui
Už tris mėhesius.... 85 kuponus

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

St.,
nė,
I1K;
ni
Snolienė, 6012 So. Francisco Avė.;
Maršalką, P. Griganė, 3322 South dovana.
Union Avė, XXXXXXXXXXXXX1XXXXŽXXXXXXX
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