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skelbimų kai- 
Mažiausia kai- Į 
colis (apie 80»

Maskvos milicijos viršininko 
te užtiko sienoj paslėptų 
delį turtų

Pasaulis tebesąs neramumų pil
nas, kalbėti apie nusiginklavi
mų esu dar anksti

Tarpžeminių jūrių salose 7,000 
namų sugriauta; drebėjimas 
įvyko ir kituose kraštuose.

28. 
va-

RANTOUL, III., birž. 28. — 
Jo aeroplanui nukritus žemen 
šiandie užsimušė aviatorius 
įeit. Kari Fastenau iš Pekino, 
III.

LAPORTE, Ind., birž. 28. — 
Vėlai vakar vakarą nežinia iš 
kur atlėkusi 
gatve ėjusią

i mergaitę, Rosie Maglio.
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Liet. Seimas pareiškė 
valdžiai pasitikėjimą
Žemės drebėjimas saloj 

sugriovė 7,000 namų
Potvyniui sugrovus bažnyčią 

daug žmonių užmušta

Nauja Lietuvos valdžia ga 
vo pasitikėjimo

Smarkys žemės drebėjimai 
piety Europoje

Chicago, IU Antradienis, BirželisJune 29 d., 1926
i

i i*a« -ific am! Atlantic Photo]
* / *

Dega pasažierinis vagonas prie Crystal Siding, Nev. Tame gaisre žuvo 5 žmonės.
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Maskvos laikraštis apie 
sovietiĮ statistikas

Kongresas Mekkoj gal iš 
rinks kalifą

Skdnomičeskaja žizn sako, kad 
statistikų skaitmens gražus, 
bet apgaulingi

Kandidatu j musulmonų tiky
bos “popiežių” yra Arabijos 
karalius Ibn Saudas

ALEKSANDRIJA, - Egiptas, 
birž. 28. — Eucharistijos kon
gresui ką tik pasibaigus Chica
goj, kitoj pasaulio daly, bū
tent šventame islamo mieste 
Mekkoj, Arabijoj, prasidėjo ki
tas didelis religinis susirinki
mas — naujojo Arabijos kara
liaus Ibn Saudo sušauktas taip 

sako, vadinamas kalifato kongresai 
Ji i / zs YilfirJnri trvn rmcilnn

Lietuvos Pasiuntinybės Wash- 
ingtone]. — Birželio mėnesio 
24 diena Lietuvos Seimas, iš- 
klausęs vyriausybės deklaraci
jos,. 47 balsais prieš 21 pareiš
kė vyriausybei pasitikėjimą.

100 žmoniy žuvo potvyny 
. Transilvanijoj

Motery organizacija nepri 
taria nusiginklavimui

Sugriuvus bažnyčiai, kur žmo
nes subėgę meldės, 60 už
mušta, 300 sužeista

LONDONAS, birž. 28. — šy
kščių žinių dar tegauta apie 
įvykusius praeitą šeštadieiį 
smarkius žemės drebėjimus, su
purčiusius Tarpžeminių jūrių 
kraštus ir salas — Italiją, 
Graikiją etc.

Akivaizcloj pranešimų, kad 
tūkstančiai namų sugriauta, la
bai gali būt, kad žuvo nemaža 
ir žmonių.

žinios iš Romos sako, kad 
Rodoso saloj, Egėjo juroj, sep-

OMAHA, Nebr., birž. 28. — tyni tūkstančiai namų sugriau- 
l^aikomoj čia moterų organiza-!ta ir kad skaudžiausiai yra un
cijos Women’s Overseas Ix?ague kentėję Archangelo, Amimo, 
konvencijoj, jos pirmininkė.*Apolakijos ir Monolito mieste- 
Miss Helen Douglas pareiškė, liai. Kandi joj, 
kad no»*s orKJinizaci.a trokAtan- sug" 
ti, kad pasauly įsiviešpatautų jus, 

nepaliaujama taika, vis dėl to 
nemananti, kad taikos butų at
siekta nusiginklavimu be jokios 
atodairos. Pasaulis esąs dar pil
nas neramumų, o todėl kalbėti 
apie nusiginklavimą esą per an
ksti.

Moteriškė, kur sapnuo
dama pasišovė, mirė

BIRMINGHAM, Ala., birž. 28. 
— Minnie Leigeberienė, kuri 
užvakar sapnuodama blogą sap
ną pasišovė, vakar jau mirė. 
Leigeberienė mat sapnavo, kad 
ją puoląs kažin koks piktas 
vyras. Miegodama ji išsitrau
kė iš po priegalvio revolverį ir 
šovė menamą savo puoliką, ku- 
lipkas susivarydama betgi «au 
j šoną.

Kietos saloj 
locijos muzie 

turtingas brangiais seno 

vybės paminklais.
žemės drebėjimas

taipjau šiaurinį ėgiptą, padaręs 
žalos Aleksandrijoj, Kaire, Port 
Saide ir Fmailijoj, ir Palestina 
su Jeruzolimu.

Pranešimai iš Batavijos, Ja
vos, sako, kad šiandie ten buvo 
jaustas stiprus žemės drebėji
mas. Ar buvo ir žalos padary
ta, pranešimai nieko nemini.

BUCHABESTAS, Rumunija, 
birž. 28. — Didelės žalos pada
rė atlankęs Transilvaniją potvy
nis. Apskaičiuoja, kad apie 
šimtas žmonių neteko savo gy
vasčių.

Pranešimas iš Jocnos sako, 
kad sugriuvus vienai bažnyčiai, 
kurion nusigandę žmonės bu
vo subėgę melstis, kad Dievas 
atitolintų tvaną, šešiasdešimt 
asmenų buvo užmušta ir apie 
tris šimtus sužeista.
.Gauti iš Klujo prefektūros 
pranešimai skelbia, kad Co.ioc- 
naxo ir Oilau srityse viskas lau- 

kuose sunaikinta ir kad van
duo, kuris esąs užliejęs mies- 
;us Vlaha, Floresti, Lunasasaes 
ca ir Luadesus, suardęs daugiau 
taip 2,000 namų. ,

Pagalbon į potvynio ištiktas 
sritis pasiųsta kariuomenės 
tuopos.

- RYGA, Latvija, birž. 28. — 
Maskvos laikraštis Ekonomičes- 
kaja Žizn ėmė, kartu su Troc- 
kiu, smerkti valdžios rtatisti- 
kus, kurie gražių skaitmenų 
eilėmis vlsadu įrodinėja, kad 
ekonomiškai Rusija esanti svei
ka drūta ir sparčiai atsigau
nanti.

Ekonomičeskaja žizn i
kad statistikai esą perdaug di-1 ' Kongreso tikslas yra susitar- 
delį optimistai. Pradedant nuo ti dėl išrinkimo kalifato, musul- 
javų derliaus jie viską aj>skai- monų tikybos galvos. Mat Tur- 
čiuoją klaidingai, taip kad visi kijai panaikinus kalifatą, mu- 
jų apskaičiavimai visados reikė- įsulmonai iki šiol pasiliko be 
ję ne kartą, bet kelis kartus .viršiausio savo tikybos galvos, 
peržiurėti ir taisyti, ligi buvę 
gauta apytikri skaitmens.

Ypač klaidingi esą, pasak 
laikraščio, statistiniai apskai
čiavimai dėl sovietų projektų 
eksportų ir importų. Visi toki 
skaitmens esą paremti apskai
čiavimais žemes uikio produktų, 
kuriuos valdžia turi eksportuo
ti, idant gavus pinigų impi rto 
prekėms pirkti. Per pastaruo
sius trejus metus sovietų val
džia nė karto dar negalėjus įvy- 

Moesaa xjci4.cj.ib U1C4.H1C4B kinti savo eksporto programo,
lis, Štromas Dovydas ir Pageria ° to turėjęs nukentėti ir 
Icikas vaikščiojant gatvėmis importas, kadangi svetimos 
gegužės 8 ir 9 d. buvome Joną- ‘valstybės kreditų Rusijai ne- 
vos nuovados viršininko padėję- duoda* z 
jo Visgaudo suimti ir nuvesti į 
policijos butą, kur atskiram 
kambary mus žvėriškai sumu
šė, policijos sekretoriaus p. 

Lakavičiaus Prano ir krimina- 
lės policijos viršininko Kundro
to akyvaizdoje. Del aiškesnio 
vaizdo, koks buvo tas mušimas, 
pranešame porą faktų. .

1) Aš, Brezinas Hiršas, įvož>- visoki spekuliavimai, pranaša- 
tas į butą tuoj gavau nuo p. vimai, spėliojimai ir apskaičla- 

“ -/vimai kad butų užginti.

Milžiniškas finansinis Klerikalą bašibuzuky vieš
skandalas Italijoj datavimo Lietuvoj 

atsargiaiDvylika asmenų, stambių fa-
• šistų vadų, areštuota ryšy su *

$5,000,000 švindeliu i Budeliui turi būt tinkamai

kitais

asme-
prezi-

nu
bausti

so- 
iš

Lietuvos Trečiojo Seimo 
cialdemokratų frakcija gavo 
Jonavos šitokį skundą:

Mes, žemiau pasirašiusieji Jo
navos miesto gyventojai, Brezi- 
nas Hiršas, Atkacas Iii įsas, šo- 
bsesas Leizeris, Brezinas Jose-

šiemet jau keturi toki kalifato 
kongresai įvyko — Cavvnpore, 
Simloj ir Kaire, bet visi buvo 
be vaisių.

Šiame kongrese atstovaujami 
visi mahometonų kraštai, išski
riant Pensijų. Labai gali būt, 
kad. kalifu bus pagaliau išrink
tas pats Arabijos karalius Ibn 
Saudas, vienintelis nepriklauso
mas mahometonų valdovas.

Kantono streikininkai šau 
do streiklaužius

Trockis pataria, kad valdžia i 
konfiskuotų visas skaiČiuojama- 
sias mašinas ir pavestu jas 
bankams ir valdžios finansų ir 

kontrolės departamentams, ir 
kad valstybei*' statistikos de- ■ 
partamentui butų įsakyta savo 
laiką pašvęsti vien tik sutaisy- 
mui praeitų įvykių zraportų, o

KANTONAS, Kinai, birž/28. 
— Kiniečių darbininkai, \ kurie 

|veda streiką prieš Britus ir 
boikotą prieš Honkongą, vakar 

i būrį Icirvio^Sių, ėjusių l»i- 
"'van išplaukti į Honkongą. Pen

ki asmens buvo negyvai nu
šauti įiį vienas sužeistas.

Streikininkai stengias. neleisti 
kiniečių streiklaužių vykti į 
Britų uostus.

ROMA, Italija, birž. 28. — 
Italija tapo sujudinta susektu 
milžinišku finansiniu skandalu, 
į kurį įsivėlę nemaža žymių fa
šistų vadų, užėmusių aukštas 
vietas fašistų tarybose, kai par
tijos galva buvo paskilbusis 
Robertas Farinacci.

Suktybes susekė dabartinis 
generalinis fašistų partijo? sek
retorius Turati, Farinaici įpė
dinis, tyrinėjęs Parmos Ūkio 
Banko, turėjusio 5,000,000 do
lerių depozitų, ir jo gerai stovė
jusiu dviejų dežimčių \ skyrių 
bankrotavimo priežastisx ir su- 

sekuso dideles jo vedėjų sukty
bes, papildytas bendrai,.su 
savo sėbrais.

Jau areštuota dvylika 
nų. tarp jų buvęs banko
dentas grafas Luigi Lusignini, 
kuris suimtas bandė nusižudy
ti; Giambattista Biaggi, švei- .Viisgaudo į žandą ir kumščiais 
carijos generalinis konsulas sukruvino burną. Paskui norėjo 
Genujoj; Parmos universiteto mane kastruoti, spausdamas 
profesorius Alessandro Groppali mano lyties organą tam . tikru 
ir profesoriai. Ghibellini ir CaL įrankiu. Kada aš surikau, jis 
vi. Įsakyta 1 areštuoti dar de- šautuvo buože davė man į kru- 
šimt kitų asmenų. tinę, mesdamas mane į sieną;

_ _ I________________| pagaliau įsake man bučiuoti 
. w. G ,_____________ 'grindis ir jo įsakymą pildant suAreštavo kunfgą su mote- koją išmušė man dantį (ką pa-

7 * tvirtina pridedamas Jonavos
gydytojo liudymas). Sustatęs 
protokųlą ir man neperskaitęs 
suriko: “Pasirašyk, veine!”

Nusižudė žymus Kijevo 
komunistas

BEBLINAS? birž. 28. —(F). 
— Bušų laikraščiai praneša, 
kad • Kijeve nusižudęs žinomas 
komunistas Uukovenko. Jis bu
vo labai populerus ne tik tarp 
vietos komunistų, bet gerbia
mas taipjau ir nekomunistų

Garlaivis Berengarija 
užmušė banginį

L()N1M)NAS, birž. 28. — Di
džiuliam Cunard linijos pasa- 
žieriniam garlaiviui Berengaria 
riaukiant iš New Yorko į Ang- 
iją, Atlantiko vandenyne vakar 
aivo prieky pasimaišė šeši jū
rių milžinai, banginiai. Visi jie 
au buvo paplaukę iš kelio, 

bet vienas jų apsisuko atgal, ir 
garlaivis jį užgavo. Berengaria 
Luvo smarkiai sukrėstas, ir vie
nas žmogus, buvęs ląivo nosy, 
bemaž jiebuvo nublokštas van- 

daugybė paslėp- ‘ deniu. Banginis buvo vietoj 
užmuštas, ir garlaivis dar gero
ką galą jį vilko vandeniu.

Ne veltui buvo cerkvių tur
tų konfiskiintojas

BERLINAS, birž. 28. (F). — 
Iš Maskvos praneša, kad ten, 

• taisant buvusio, dabar jau mi
nusio, Maskvos milicijos virši
ninko butą, nerikėtai užtikta di
delis turtas 
tų briliantų ir aukso bei sidab
ro daiktų. Tasai turtas buvęs 
užmurytas sienoj. Tarp rastų 
brangenybių buvę deimantų po 
240 karatų.

Tasai milicijos komisaras bu
vo senas komunistas, rušų bol- 

jos narys nuo 1909 
'metų. Jis buvo taipjau narys 
specialinės komisijos, kuriai so- 

I vietų valdžia buvo pavedus kon- 
Naujienos pagelbės jums, fiskuoti cerkvių ir vienuolynų 

Desėtkar tūkstančių Naujienų turtus. * 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite j Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra 
si t greičiausia.

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

Parduokit kas jums nereiks-* 
tingai* per paskelbimus Naujie
nose.

AR NORI Kg PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI . . . . . . . . . . .

Komunistų ir fašistų 
muštynės Reimse

REIMSAS, Franci ja, birž.
— Komunistams puolus čia 
kar fašistų mitingų ir dėl -to 
kilus aštrioms tarp abiejų pusių 
muštynėms, trys fašistai buvo 
pavojingai sužaloti ir keletas 
kitų lengviau sužeisti.

Paminklas Amerikos 
kareiviams Francijoje

Du asmens užmušti 
traukiniui sudau

žius autą

riške automobily
BUFFALO? n7y„ birt. 28.—

Praeitą naktį policininkas areš-, Prieš išeisiant prisakė man ge- 
tavo kunigą Littletoną Smithą 
ir jo parapijietę, ponią Evą 
Jacksienę. Policininkas užtiko 
juodu automobily su užgesin
tais žiburiais ir užleistomis lan
gų kortįnomis. Kunigais) ir mo- apsvaigo, o 
teriškč kaltinami dėl nemora
laus elgesio.

Kunigas Smith yra jau nuo 
senai paskilbęs prohibicijos įs
tatymo “vykdytojas”, kurs daž
nai pats su prohibicijos agen-

• tais darydavo “reidus” ant sa- 
liunų ir roadhausių. Kai jis da-KANKAKEE, Ilk, birž. 28.—

Du nepažįstami asmens, vyras bar tapo nuimtas dėl nemora. 
ir moteriškė, buvo užmušti, 
Illinois Central pasažieriniam 
traukiniui sudaužius jų auto- 
robilį. Nelaimė atsitiko apie 
mylią nuo Shebaniee miestelio. 
Užmuštos moteriukės krepšely 
rasta vizitinė kortelė su išspau- 
dintu vardu Nora J. Brammitt.

lumo, vietos prohibicijos admi
nistratorius Roberts prisipaži
no, kad kunigui Smithui buvus 
mokama alga 
niam prohibicijos ^agentui.

Amerika g*aus daugiau 
kardinolų

BOMA, Italija, birž. 28. — 
Eucharistinio kongreso pasise
kimu Chicagoj padrąsintas, po
piežius Pijus XI dabar planuo
ja geriau įsitvirtinti Amerikoj 
— pąskirti dar porą kardinolų 
Jungtinėse Valstijose. Kongre
sas Chicagoj pastatęs Jungtines 
Valstijas pirmutinėj katalikiš
kų pasaulio valstybių eilėj.

^GRR:

rai nusišluoštyti kraujai
2) Aš, Atkacas Hiršas, įėjęs 

buvau sutiktas p. Kundroto 
kumščiais ir nuo trijų mušimų ! 
galvon akyse sutemo ir galva

i p. Lakavičius rėkė: i 
“Mušk daugiau prochvostą, ko' 
žiuri!” Tuo tarpu p. Visgaudas * 
nusivilko mundirą ir gerai pri- j 
sirengęs pradėjo mane mušti; [ 
paskui sugriebė už plaukų ir 
pradėjo traukti mane aukštyn, 
nuvertė vėl žemėn ir atsistojo 
abejomis kojomis ant mano' 
krutinės ir tupinėjo, o p. Kun- j 
drotas kojomis mušė man į

1 * Iveidą. Sustatęs protokolą ir jo 
neperskaitęs, įsakė pasirašyti,' 

kaipo federali- liepė apsidairyti ir išleido. Gat- 
Įvėj pil. Paškevičius sutikęs ma
ne paklausė; kodėl nuo tavo 
sprando kraujas teka?

I Savaitę kentėjau nuo skaus-1 
mo visame kūne ir galvoj ir 
negalėjau dirbti. (

| Visus kituis> sumušė tokiu pat
v Chicagai ir apielinkei fede- barbarišku budu, apie ką tardy- 
ralinis oro biuras šiai dienai 
spėja:

Aplamai gražu, nors dalinai 
debesiuota; vėsiau; vidutinis, 
daugiausiai žiemių vakarų vė
jas.

Vakar temperatūra siekė mi-

me galėsim duoti smulkesnius 
parodymus.

Seka šešių nukentėjusių para
šai.

WASHINGTONAS, birž. 28. 
—Persų legacijos pranešimu, 

nimum 66°, maksimom 88° F. liepos r-vadžioj atvyks į Wash- 
Šiandie saulė teka 5:16, lei-' ingtoną Persijos užsienio mi- 

džiasi 8:29 valandą. .nisterks Tagizades.

ST. NAZAIBE, Franci ja, bir
želio 28.—Vakar čia buvo iš
kilmingai atidengtas gražus pa- 
minkslas minėti pirmam Jung- gyventojų, 
tinių Valstijų kareivių atvyki-1 Lukovenko, kurs per ilgesnį 
mui į Franciją pasaulinio 'karo laiką buvo Kijevo komunistų 
metąis, birželio 26, 1917. < Pa-Į kontrolės komisijos pirminin- 
minklą, kurį Amerikos ambasa-; kas, nusižudęs, sako, dėl to, 
dorius Herrick įteikė Franci-1 kad ne įgalėjęs ilgiau pakęsti 
jai,- modeliavo Mrs. Harry neteisybių ' ir purvo komunistų 
Payne V eilėse.

NUPIGINTAS PINIGU 
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 
• kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti j nurędytą adrese miestą.

Tik pamišlykit, už patarnavimą' tr 
greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 
Jus mokėsit tiktai 50 centų!

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon. k

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 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, UI
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Garsinkities “NAUJIENOSE

1739 So
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KADA NORI VALGYTI

— 'Žinai, aš jau dvi savaiti ne
turiu jokio noro valgyti.

— Kodėl?
Na, ai* nežinai, kad noras 

valgyti atsiranda tik turiųt ką 
valgy

SLA Seimas
Paskutinė Seimo diena

Sesija devinta.

Ar myli savo gimines, sa 
vo draugus Lietuvoje?

X

birželio 
atidarė 
9 vai.

BR00KLYN, N. Y., 
25 d. — Devintą sesiją 
prezidentas S. Gegužis 
ryto. Delegatų vardašaukis —
keletas delegatų yra pasivėlinę, 

šį rytą reuk Antis delegatams 
į svetainę negirdėti karštų gin
čų, kaip kad dažnai už svetai
nės durų eina tarp delegatų 
“laisvos diskusijos“. Bet šį rytą 
delegatai susimąstę su užbaigi
mu seimo šiandie, tik nežinia ar 
ta*' pavyks ar ne. Renkasi 
ir tie bolševikų delegatai, kurie 
buvo neteisėtai išrinkti ir Pil
domosios Tarybos neužtikrinti; 
jie buvo Centro sekretorės įspė
ti nevažiuoti į seimų, o jei va
žiuos ir seimas jų delegatys- 
tės nepripažins, tai už tai jie 
patys ima visą atsakomybę ant 
savęs. Bet mųts, “draugai” bol
ševikai neklausė Pildomosios 
Tarybos patvarkymo, bet važia
vo visi į seimą pareikšdami 
Pildomąjai Tarybai, kad jie pa
žiūrėsią ar jie busią delegatais 
ar ne. Mat '“draugučiai” buvo 
tikri, kad šis seimas tikrai bus 
jų rankose ir jie netik kad bus 
delegatais, ale tikėjos, kad 
gaus ir atlyginimą tiems dele
gatams, kurie važiavo savo lė
šomis. Bet musų “draugu- 
čiams” likimo kitaip buvo 
skirta, negu jie tikėjosi, nes 
kurie buvo nelegaliai išrinkti ir 
Pildomosios Tarybos neužtvir
tinti, tai ir seimas jų delegaty- 
stę atmetė. Tad kurie “drau
gučiai“ savomis lėšomis atva
žiavo, tai savomis lėšomis ir 
parvažiuos. Bet dar kol kas ne-, 
gryšta atgal ir sėdi galerijoj 
ir kažin ko laukia. Gal neturi 
lėšų, ar tikisi, kad gal kartais 
seimas pereis į jų rankas ir 

T . . . iiškell>ės jų neužvvdčtiną padėtį.
. draugiu Lutuvoje'^t taip nejvyko ir ,\draugu.

. ...čiai” gryš namo keikdami savus

Tūkstančiai Lietuvos žmonių 
akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsik 
kreipia į “Naujienas“ kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų“ pavienius nu
merius prisiųstų. Tur būt ne 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos“. žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
yra populiarus laikraštis ne 
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ir Lietuves žmonyse. Lietuvos 
žmonės myli “Naujienas” per- 
tat, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos” eida
mos kasdien, turėdamos geres
nius bendradarbius, negu kiti 
laikraščiai, talpina žinias ne 
vien iš Amerikos lietuvių gyve
nimo, bet ir iš viso pasaulio

• dalių, taipgi rimtus, pamoki
nančius straipsnius teikia. savo 
skaitytojams kiekviename nu
meryje. “Naujienų” spauda aiš
ki, rašto kalba suprantama Lie
tuvos žmonėms. “Naujienų” 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos ife 
pąrtijine, nė tikybine skraiste. 
“Naujienos“ yra visuomenes 
laikraštis ir jos tai visuomenei 
teisingai ir nuoširdžiai taniau- j 
ja. :

Todėl jei jus mylite savo-gi 
minės, 
ir norite, kad jie semtųsi svei-f 
kų, naudingų žinių ne vien sc
Amerikos lietuvių gyvenimo ir' 

' darbuotės, bet visais* Einamais
klausimais, kurio beatvanginiai darbų.
žadina skaitytojo mintis ir ro-1 Skaitomi protokolai 7 ir 8 sė
do gyvenimo veiklumui tikrąjį |sijų. Protdkolai priimti.
L nl i n — t n a i ny.siak v k i f p iipma

Einama prie Pildomosios ta
rybom užtvirtinimo.

Centro sekretorė P. Jurgelid- 
tė perskaito visuotino narių 
balsavimo pasekmes ir pirmi
ninkas pakviečia A. Mikalauską 
užimti pirmininko vietą. Bolše
vikai ir vėl su savais “klausi
mais”, pavydžiui: “Ar konstitu
cija nurodo, kad jau Pildomąją 
Tarybą užtvirtinti?” “O kaip 
bus su tuo Pildomosios "tary
bos nariu, kuris nesiranda šia- 
me seime?“ ir tt. Mat bolševi
kai nujautė, kad p. J. Danielius1 
yra išvažiavęs į Lietuvą ir jie i 
mane, kad gal bus proga kokį! 
savąjį įstatyti vietoje J. Danie
liaus. Po ginčų Pildomoji 
Taryba užginama kaip ir vien- , 
balsiai ir prisaikdinama. Dele
gatai užtvirtintai 
Tarybai sukelia
ovacijas. Delegatas S. Baka- 
nas duoda įnešimą, kad prezi
dentas S. Gegužis tartų keletą 
žodžių. S. Gegužis tai išpildo ir 
pakilusiu upu taria keletą žo
džių į seimo delegatus. Vėl kila 
ovacijos.

Po oyacijų gi einama prie 
redaktoriaus rinkimo. Apšvie-1 
tos Komisijos narys J. O. Sir
vydas Rekomenduoja sekamuš 
kandidatus į “Tėvynes” redak
torius: S. E. Vitaitj, V. Sirvy
dą ir Pr. Bajorą. Didžiuma bal
sų ir su ovacijomis išrenkamas | 
Vitaitis. ( Vitaitį išrinkus “Te- j 
vynės” redaktotium pasigirsta 
keletas balsų, kad ir Vitaitis 
tartų keletą žodžių. Tą Vitaitis 
ir padaro, ir vėl delegatai karš
tai ploja. — S. Bakanus.

(Pabaiga bus)
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Ką reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

Bet gryškime prie seimo

Pildomąjai 
didžiausias

BE JOKIOS ABEJONĖS.

Teisėjas. Kaip Tamsta, liu-! 
dininke, įsitikinai, kad Šmikisl 
buvo girtas.

Liudininkas: 
k ė savo pačią.

Teisėjas. Tai dar 
mas.

Liudininkas..- Taip, 
kas tame, kad jokios 
neturi.

Jis baisiai kei

ne į rody-

bet daly- 
pačios jis

tuoj užsakykite jiems 
Jie jums bus di- 

nes jus

kelią 
“Naujienas”, 
džiai dėkingi, nes jus jiems 
įteiksite kultūrinę dovaną ir 
sykiu dvasinį pasigerėjimą. 
“Naujienų“ kaina metams. į Lie
tuvą $8, pusei metų $4, trims 
mėnesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujienų“ agentus, “Nau
jienų“ skyriuose arba

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.. Chicago.

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
•Puikus trečios klesos kamba

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

100 N. LaSalle St., Chicago, Iii. 
arba prie vietiniu agentų

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.09 iki $186.00. .

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

M ūsų 
MAJESTIC, 
OLYMI’IC, 
BELGENLAND. 
Pittsburgh), 
siūlo greitų 
Southumpton. 
(įplaukia kas

Visi musų 8-čios klesos 
<auna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda- 
(urnas.

Kreipkite prie mus vietinių agen
tų arba

WIIITE STAR LINE 
RED STAR LINE , ? 

127 So. State tt. ChicaKO. N.

dideli laivai milžinai, kaip 
didžiausias pasauly, 

HOMERIC, LAPLAND, 
l>ENNLAND-(ex- 

ZEELAND, AKAOIC 
kelionę į Cherbourg, 

Antwerp. Daug laivų 
savaite.

keleiviai
[Pacific and Atlantic FhotoJ

Dorothy Derfuss, operos dai- 
nirrkė, laimėjusi Chicagos eleva
torių kompanijos $35,000. Ba
landžio 23 d. ji buvo sužeista, 
kai du elevatoriai prie Kinzie 
gatvės susidūrė.

PARANKIAUSIAS^ įlipkite Laivan New Yorke-lšlipkite Klaipėdoje
JEIGU JUS NORITE VYKTI LIETUVON 

Ruoškitės ir prisidėkite prie ANTROS 
Milžiniškos vasaros ekskursijos

TIESIAI I KLAIPĖDĄ

Laivu ^LITUANIA” Liepos
Ekskursiją Rengia BALTIC AMERICA LINE ir Kurią Palydės 

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

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

Naujiena Brighton Park Lietuviam
, ” •* t *♦ V A • • 1-

Man labai -malonu pranešti savo gerbiamiems rėmė
jams, kurie mane rėmė visokiose bizniose, o daugiausia 
Real Estate biznyje per paskutinius kelius metus. ,
Už tą gerbiamos visuomenės simpatingumą ir paramą, 
stengiuos ir toliau maloniai ir teisingai patarnau
ti, todėl* dėl patogesnio - patarnavimo atidariau Real 
Estate ofisą nuosavam name, katras bus labai paran
kus Brighton Parko Lietuviams. Tame ofise bus atlie
kami visokie reikalai kaip tai: perkant ar parduodant 
sąvastis, padarom kontraktus ir peržiurim popieras 
greitai ir teisingai. z.y
Turim didelį pasirinkimą namų visose dalyse Chicagos. 
Kainą pritaikom pagal pirkėjo išgalės. Duodam pirmus 
morgečius be komišino tiems, kurie per musų ofisą per
ka ir duodam antrus už mažą nuošimtį. ,
Musų ofise randasi NAUJIENŲ AGENTŪRA per kat
rą galima pinigus siųsti Lietuvon. Priimam visokįus 
apgarsinimus perkant ar parduodant namus, rakandus, 
automobilius ir Apdraudžiam nuo ugnies, ir rendavojam 
flatus ar mažais reikalais meldžiu kreiptis i

P. M. SMITH, REAL ESTATE OFISĄ
4457 So. Talnian Avemie

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

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

Antra Naujienų Ekskursija
ETUVON

LIEPOS 28 D., 1926

Palydovas
J. Jankus

Laivu Leviathan
Kelionė į abi puses iš New Yorko KJaipedon ir atgal 

$186.00; į vieną pusę $107.00
RENGKITĖS TUOJAUS, nepiliečiai, gaukit iš Lietuvos savo gimimo metrikus, Lietuvos 
Pasą, Permitą sugrįžimui ir kitus reikalingus dokumentus; piliečiai gaukite Amerikos 
užsienio, pasą. Visais reikalais kreipkitės į Naujienas, kur gausite geriausių patarimų 
ir patarnavimą.

H AU911080 S
Halsted St Chicag'o, III
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dai-
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Nuo Spuogų
Cadum Oiiitment prašalina spuo

gus ir padaro odą minkšta it dailia 
Jis turi minkštinančią, antiseptiiką 
ir gydančią jėgą, kurt prašalintu iri 
taciją iš sykio Cadutn Ointment taip 
Xri yra gera? nuo oučku. Mukų su 
skirdusios odos. sl«>xu išbėrimų, už 
gavimų, Isidrėskimų. iftbertmų. skau 
dul’ų, nudegimų, karščio, dedervi 
nių, šašų, mef.eįimu ir taip toliau 
Jei iųs negalite gauti Cartum Oint 
tnent savo aptiekoje. tai siųskite 35< 
pas The Omega Chemical, Company 
676 Fifth Avenue. New York

S. L. A. SEIMAS
Įspūdžiai ir pastales.

tfims priklauso garbė už Susivie
nijimo išgelbėjimą ir šiuo sykiu 
nuo liguisto bolševizmo pavo- 
jaus. Čia gyvuoja senosios Su
sivienijimo tradicijų dabojan
čius kuopos; čia tebeveikia se
nieji S. L. A. šulai ir darbuoto
jai, jo liberalizmo, pastovumo ir

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet Šiose Krautuvėse esti pla 
tus pasirinkimas Naujausių Madų - 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, Pelių, Plaunamų 
Siuvamų ir Šluojamų mašinų. Ir vi 
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina 
mos. Patarnavimas mandagus; Leog 
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės 
peopksjurnifnre (ompany

1922-32 So. Halsted Streei 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Kichniond Gt.

RUPTURĄ
IŠGYDOMA 

Be 
Peilio

mnr Be
Ų J J Skausmo

Jeigu Jus turite rupturą tai būti
nai turite pasigydyti pakol gi dar 
nuo jos neišsivysto kokios nors kitos 
komplikacijos. Nėra jokio reikalo tu
rėti rupturą, kada lengvai ją galima 
pagydyti, — tikrai, ant visados, 
skausmo ir lengvai šiuo budu:

Skaityk ką p. Alszewski sako:
“Aš turėjau rupturą per metus 

laiko. Aš perskaičiau apie Dr. Flinto 
pastebėtiną gydymą ir aš irgi pas j j 
nuėjau. Jisai išgydė mane be peilio, 
be skausmo ir man visai nereikėjo 
gulti lovon. Aš tikiu j Dr. Flinto gy
dymo būdą ir aš patariu kitiems ei
ti pas jj pasigydyti”.

A. J. Alszewski, 
1619 McReynolds St.

Aš 
las 
tas_
dimas ir jus niekur kitur negalit jo 
gauti. Be pavojaus, be skausmo su 
tikrais rezultatais. Kojos palieka g.J 
Iio« ir gražios kaip vaiko.

VERICOSE GYSLOS $25.00
taipgi gydau pasididinusias gys- 
kojų, savo speciale metodą. Ši- 
gydymas yra mano paties išra-

su įstatų komisijos pamatingais 
išdėstymais S. L. A. konstituci
jos punktų apie rinkimų tvarkų 
visiems dalyvavusiems seime 
buvo didelė mokykla konstituci
jos pagrindų. Išgvildentieji 
konstitucijos reikalavimai rinki
mų ir seimo organizacijos srity
je daugeliui pasiliks geriau žino
mi ir teisingiau suprantami.

Vien tik bolševikai — ar kaip 
juos vadinti?--- vargiai iš to
naudos daug turės. Kaikurie — 
gal. bet daugelis jų yra tokio po
būdžio, kad kuolą ant jų galvos 
tašant vargiai pratašytum ką 
nors naujo j jų besipurtantj už
sidegusį ir iš karščio Į vienų 
šmotų susiliejusi sinegenyną.

Ištikro. kad žmogus sėdi šia
me seime ir šaltai stebiesi bol
ševikų delegatų prajovu, negali 
nepastebėti, kad visas tas bolše
vizmas yra. grynai patologinis 
(ligos. Red.) apsireiškimas.

'I'iesa .pažymu ir tas. kad ta 
jatologija yra nebe k ilstančioj, 
>et gal jau slugstančioj stati- 
joj. Kaikuriuose jų elementuo
se karštis nebe toks didelis. 
Ungeidu ir tas, kad bolševizmo 
jranašai ar vadai nebefiguruoja 
jriešakyje. Jie gudriai sau sėdi 
int viškų ir tik savo nastumdė- 
ius leidžia sketeriotis ir ob- 
įtrukcingai šokinėti.

S. L. A. konstitucija ir jokia 
kita konstitucija, žinoma, nėra 
rašyta liguisto proto žmonėms. 
Ii jiems neturi mažiausio reiš
kimo. Bet ne tik j konstituciją, 
į jokį žmogiško padorumo prin
cipą jie stačiok organiškai ne
gali beatsižvelgti. Sekamas pa
vyzdys iš vakarykščio seimo po
sėdžio man labiausia įsistebėjo. 
Viena bolševikų valdoma kuopa 
išrinko du delegatu seiman, bet 
jau pervėlai, taip kad sulig kon
stitucijos jie nebegalėjo būti 
priimti seiman. Kuopos vyriau
sybė vienok suklastavo praneši
ma S. L. A. centrui, parašydama 
buk delegatų rinkimai įvykę ke
liom dienom ankščiau, negu jie 
ištikro Įvyko. Ir kuopos virši
ninkai raštu, ir atvykę seiman 
tie du nelegaliu delegatu žodžiu 
prisipažino prie klastos. Jau 
tuo vienu kaltės prisipažinimu 
tie du delegatu nebegalėjo būti 
delegatais. Jei seimui buvo li
kę kas svarstyti, tai paskyrimų 
bausmės kuopai ir jos viršinin
kams už mėginimą apgauti sei
mų. Vienok visi bolševikai kaip 
vienas balsavo už priėmimą de
legatais seiman savo sėbrų, ku
rie patys prisipažino buvę są
mokslininkais papildyme klas
tos!

Iš diskusijų apie mandatus 
paaiškėjo ir tai, kad bolševikai 
delegatų rinkimais į šį seimą 
darbavosi visomis jėgomis idant 
seime sudarius savo didžiumą. 
Visa bolševikų organizacija, pa
liekant šalyj Maskvą ir kitas sa
vo šventenybes, buvo pakinkyta
darban bent ištisą paskutinį 
pusmetį. Kaip matyt, Andriulis 
ir žalpis buvo jų vyriausiais 
mekleriais S. L. A. reikaluose. 
Ir jie, rodos, jau buvo tikri tu
rėsią didžiumą seime. Tai ro
do, kad ne tik jų legaliems, bet 
ir visiems jų nelegaliems dele
gatams buvo liepta važiuoti sei
man su užtikrinimu, kad jų 
kelionės lėšos bus atmokėtos — 
(nežinia, iš kokių fondų — tur
būt iš S. L. A. iždo). O kai da
bar jie visgi nesudarė didžiu
mos ir S. L. A. didelis iždas ne
pateks į jų rankas, tai kažin ar 
nebent iš Maskvos reiks And
riuliui ir ko. prašyti atlyginimo 
jų nelegalių delegatų lėšų.

Sveikasis S. L. A. elementas 
savo tvirtovę turi rytuose, ir ry-

kam iš- 
jo pas- 
Bet ne 
saugo

Jaunimas čia 
nemažesne jo paspirtim ir 

Neapsakomai smagu 
i, kaip čia jaunutės 

vaikinai 
gimusieji — 

Susivienijimo

kais, ir seimas dar iš jų negirdė
jo nei vieno naudingo žodžio. Iš 
visos Illinois valstijos seimas 
užpildytas taip-jau akla bolševi
kiška medžiaga. Indianos val
stija negeresnė. Tik vos vos iš 
Indiana Harbor du geru delega
tu per vargą buvo galima įsigyti. 
Chicagos moterys gerai pasiro
dė atsiųsdamos P. Petraitienę, 
Z. žilvitienę, K. Katkevičienę ir 
M. Mickevičienę, ir dvi mažes
nės vyrų kuopos atsiuntė du 
garbingu Chicagos patriarchu 
K. Rugį ir Ji Trijonį.

Vargiai tat galima tikėtis, kad 
sekamas S. L. A. seimas butų 
paskirtas įvykti Chicagoje. Ta
riant rytiečių žodžiais, vakarai 
dar reikalauja geros “dizinfik- 
eijos”, juose dar tebėra perdaug 
mikrobų. — žvalgas.

BOHEMIAN 
APYNIŲ 
SKONIS

PuriTan 
Malt

TURTINGIAU-
SIAS

STIPRIAUSIAS
GERIAUSIAS
Geriausios 

rųšies 
Reikalaukite nuo Bi
le kokių pardavėjų

DR. E. N. FLINT
322 So. State St., 5 II.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 
pietų. Panedely ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kjarį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

Tel. Brun>wlck 93»3

KAROLIS 
NORKAITIS

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

1 1 ” 11 " «"'■ ■" 1

Daktarai išmoksta naują 
būdą gydymo

Yra puikiausias dalykas ką šis gydy
mas teikia dėl silpnų, nervingų, 

nusilpusių, nusiminusių vy
rų ir moterų

Jei jūsų gydytojas dar nėra jų už
sakęs jums, tik nueikite pas aptieko* 
rių ir gaukite tą naują gyduolę Nu- 
ga-Tone, ir pabandykite ją. Jus tie- 

greitai jus 
Ji padaro

Ištisas dvi dienas teko pralei
sti šiam S. L. A. Seimui besi vai
stant delegatų mandatus ir tik 
antrai dienai baigiantis seimas 
galutinai susiorganizavo pilna
me sąstate savo reguliariam 
darbui pradėti.

Ginčai apie delegatų priėmimą;
gerovės sargai, ir kol jie tebėra 
budrus, sunku bus bent 
kreipti Susivienijimą iš 
toviai nustatytos vagos, 
tik “seniai” čia šventai 
Susivicniijimą. 
yra
viltim, 
yra matyti 
mergaitės ir 
ginusia Amerikoj 
yra susidomėję 
reikalais ir į juos įsigilinę. 
Jiems-gi mūsiškis bolševizmas 
yra griežtai svetimas dalykas, 
ir jo nesuprasdami ir negalėda
mi suprasti (jis juk nei nėra su
pratimo dalykas), jis ligos nepa
gaus ir sveikatoj išlaikys Susi
vienijimą. Jaunimo pritrauki
mas Susi vieni j iman neabejoti
nai yra vienas nuopelnų panelės 
P. Jurgeliutės — tai tarp dauge
lio, daugelio kitų jos nuopelnų. 
Ji ir pati juk yra geriausias 
Amerikos lietuvių jaunimo, pas
tebėti niausiąs žiedas. Tik jai 
taip gabiai užimant augštą S. L. 
A. sekretorės — faktines visų 
reikalų vedėjos — vietą, galima 
turėti vilties, kad Amerikos lie
tuvių jaunimas juo toliau juo 
daugiaus spiesis savo tėvų iš- 
auklėton didelėn kultūros ir pa
šalpos organizacijon, kokia yra 
Susivienijimas Lietuvių Ameri-j 
koje. Jeigu kada panelė J arge- 
liūtė nusitartų pasitraukti iš sa
vo užimamos vietos, tai butų la
bai didelis nuostolis Susivieniji
mui, jei bent savo ofise ji iš
auklėtų kitą sau panašią, nors 
ir nelygią. InduotiS. L. A. se
kretoriaus vietą j bent kurio 
party vio politikieriaus rankas 
butų didžiausias regresas, kurie 
S. L. A. nariai visomis galimy
bėmis turi ateityj išvengti.

dau

Vakarams tikrai nėra kuo 
pasigirti S. L. A. reikalų apsau
goje. Didžiausia Chicagos kuo
pa (36) turi šiame seime penkis 
delegatus, kurie be jokio prota
vimo aklai balsuoja su bolševi-

Lietuviai Advokatai

ga-Tone, 
siog nusistebėsite, kaip 
pradCsite jaustis geriau.
darbą ir padaro greitai. Nieko nėra 
geresnio dėl prasto virškinimo, vidu
rių ir žarnų nesmagumo, Vidurių už
kietėjimą, galvos skaudėjimą ir ne
sveikų kepenų. Ji suteikia gyvenimą 
ir stiprumą silpniems ir nuvargu
sioms nervams ir muskulams. Skai
tytojai šio laikraščio suias, kad Nu- 
ga-Tone yra puiki gyduolė tokiuose 
atsitikimuose. Ji yra taip paprasta, 
maloni ir veikianti, kad j koletą die
nų jus busite nustebę kaip daug ge
riau jus jausitės. Jos atnaujins jū
sų stiprumą ir vikrumą ir padaugins 
kraują, nervus ir sustiprins kūną 
greitai, suteiks saldų, gaivinant; mie
gą ir sureguliuos skilvj ir žarnas la
bai gerai. Išdirbėjai Nuga-Tone ži
no labai gerai, kad ji suteiks jums 
tiek daug gero ir jie įsakė visiems 
aptiekoriams duoti jums garantiją 
arba pinigus grąžinti, jei jus neuž
ganėdins.. Žiūrėkite garantiją ant pa
kelio. ilekomenduojama, garantuoja
ma ir parduodama pas visus aptieko- 
rius.

Tel. Blvd. 31M 
M. Woilkievica- 

BAN1S

JMUiERKA
Praekm ingai pa* 
■arnnuja moto* 
rims prie gim- 
lymo, patarimai 
lykol moterimi 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

of Optics
Vai. nuo 10 ryte iki 8:30 vakare 

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo V lėta
3323 South Halsted St.
*Tel. Boulevard 1310

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

K. JURGELIONIS 
advokatas 

Miesto ofisas
190 No. State St., *<oom 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.
Telefonus Canal 2552

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

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

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

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

Pėtnyėios.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cur. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS
Rosclando Ofisas:

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

W DR, HERZMAN r.
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 ▼. ▼.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos

/ Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telefonai:

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

LIETUVIAI DAKTARAI Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgai 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted Stn Chicago 
arti 318t Street

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

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

. Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare »

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

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

rz l J I nuo 9 ikt II vai. ryte; 
V alanaosy nuo 5 jįj g Va|. vakareJOSEPH V. MOCKUS 

Advokatas 
5349 So. Hermitage Avenue 

Tel. Hemlock 1385
Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras.

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

Kampas North Avė. Ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

Namų telefonas Spaulding 8638 
UltraviolčtinS iviesa ir diathermia

DR. M. J. sSHERMAN 
Specialistas Moterų Ligą 

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

Tel. Brunsvvick 9243
Kazimieras S. Wiczas

Lietuvis Advokatus
204 Fiat Iron Building 

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

ir darau popieras prie namų pir
kimo ir pardavimo.

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

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

DR. MARGERIS 
Physician & Surgeon 

3327 So. Halsted Street 
CHICAGO

Tel. Boulevarl 8483
Valandos: 10 A. M. iki 2 P. M.

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

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
% D. C. D. O. ,

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

Tel. Humbeldt 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.

‘[Pacific and Atlantic Photo]
Carl C. Magee (East Las 

Vegas, N. M.), redaktorius, tapo 
išteisintas. Jis bekovodamas 
su teisėju Leady nušovė Lasses- 
terj. Teismas surado, jog jis 
besigindamas tatai padarė.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk 6j kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto

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

Vienas skaitytojiųi r? skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daujriu per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

....... ......     Atkirp čia>.
Data: Birželis 29, 1926

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

ŠALIN PLIKUMAS! )
Vyrai ir moterys: jums nereikia Į 

būti nuplikusiomis galvomis. Ai 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugina
mo plaukų. .

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.,

Tel. Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2300

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

KULUGUS 
TASIELbS lASiOROIL

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

Labai geras castor oil pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas neshnai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekorius.

9
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NAUJIENOS
Fhv Lthu M>ian Daily Newa 

Publi.shed Daily Except Sunday 
by the Lithuanian Daily Nswa Psb. 
Co. Ine.

Bditor P. GKIGAITI8*—  ■ .
17J9 Sosth Halsted Street

Chicago, 111.
Telephone Kooeevelt 8500

Subscription Katėsi • 
$8.00 per year in Canada. 
87.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered aa Second Claaa Matter 

M a rę h 7th, 1914, et the Poat Office 
of Chicago, III., under the act pf 
March 8rd 1879.____________________

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
aekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovl, 1739 So. Halated St., Chicago, 
III. — Tale fonas i Rooseralt 8500.

Chicagoje — paltu: 
Metama ,.............. .................  $8.00

Užsimokėjimo kainai
Pusei metų--------------------------  4.00
Trims mėnesiams__________ $2.80
Dviem mžaesiams ........ ..... 1.50
Vienam minėsiu! _._______  .76

Chicagoje per nežiotojusi 
Viena kopija .—....................... 3c

Savaitei ...,.............   18c
Minėsiu! ...__ ___ ______ _____ . 76c

Suveinytčse Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

orderiu kartu su užsakymu.

Metams .,.... ........................ $7.00
Pusei metų _____ - - ____  8.60
Trims mėnesiams ............. ...... .. 1.76
Dviem minesiam .............. . ... 1.25
Vienam minėsiu! _______ _____ .75

i Lietuvon Ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

Metama _____________ .__j___ 88.0t
Pusei metų ..........................____  4.00
Trims mžnealam* _  __ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

SEIMO PASITIKĖJIMAS LIAUDININKŲ IR 
SOCIALDEMOKRATŲ VALDŽIAI

KARO STOVIO NUĖMIMAS JAU SVARSTOMAS

AMNESTIJOS POLITINIEMS IR KAREIVIAMS 
SUMANYMAS

SPAUDOS IR SURINKIMŲ LAISVĖS ATSTEIGIMAS

SUIMTAS DAR VIENAS “KRIKŠČIONIŠKAS” 
BOMBININKAS

Naujojo Lietuvos ministerių kabineto deklaraciją 
Seimas priėmė birželio 24 d. 47 balsais prieš 21, t. y. dau- 
giaus kaip dviejų trečdalių balsų dauguma. Tečiaus bal
savime gana apstus būrys atstovų (17) dėl kas žin ku
rios priežasties nedalyvavo. Matyt, jie nebuvo posėdyje, 
kadangi Eltos pranešime susilaikiusieji nuo balsavimo 
nėra paminėti.

Taigi nuo birželio 24 d. naujoji Lietuvos valdžia jau 
veikia, turėdama ne tik respublikos prezidento įgalioji
mą, bet ir žmonių atstovų pasitikėjimą.

Koks yra naujosios valdžios programas, bus galima 
patirti, kai ateis ministerių kabineto deklaracijos teks
tas (gaila, kad Elta tokios svarbaus dalyko dar iki šiol 
nepranešė!) Kolkas tenka spręsti apie jos programą iš at
skirų pareiškimų ir sumanymų, kuriuos yra padariusios 
valdžioje dalyvaujančios partijos.

Socialdemokratų frakcija Seime, kaip jau žinoma, 
birželio 2 d. (pirmutiniame Seimo posėdyje) įteikė Sei
mui visuotinos politiniems kaliniams amnestijos sumany
mą. Prie to reikia pridurti, kad socialdemokratų sumany
me siūloma duoti amnestiją ir kareiviams.

Birželio 6 d. socialdemokratai pasiūlė Seimui nuimti 
karo stovį visoje Lietuvoje, kariuomenėje ir gelžkelių zo
noj. šis pasiūlymas jau yra svarstomas (o gal jau ir pa
baigtas svarstyti) Seime.

Kauno “Lietuva” rašo, kad karo stovio panaikinimo 
įstatymas jau buvęs birželio 12 d. priimtas dviem skaity
mais. Trečias skaitymas buvo paskirtas birželio 15 d. po
sėdžiui. Tam posėdžiui buvo paskirtas taip pat ir amnes
tijos įstatymo svarstymas pirmuoju skaitymu.

Karo stovio panaikinimui atvirai priešinosi Seime 
tiktai “krikščioniškos” ūkininkų sąjungos frakcija.

Be aukščiaus minėtųjų įnešimų, Seimui paduota taip 
pat dar sekantys sumanymai: atšaukimas įstatymo, ku
riuo buvo įvesta mirties bausmė, kaipo normalė bausmė; 

/ atšaukimas įstatymo, kuriuo buvo susiaurinta spaudos 
laisvė; atšaukimas įstatymo, kuris susiaurino susirinki- 
rnų laisvę. , ■ » 5

Šituos tris sumanymus yra davę vai. liaudininkai (už 
juos stoja, žinoma, ir socialdemokratai). Jie paliečia tuos 
biaurius dalykus, kuriuos pernai metais, garsiuosiuose 
birželio mėn. 20 dienos posėdžiuose, buvo pervarę Seime 
klerikalai, pavartodami smurtą prieš opozicijos atstovus. 
Tuose posėdžiuose, kaip musų skaitytojai atsimena, bu
vo ginkluotos policijos pagalba išmesti iš Seimo salės K. 
Bielinis su Dr. K. Grinium.

Negardžiai klerikalams atsirūgsta metinės jų smur
to sukaktuvės. Joms atėjus, ne tik braukiama iš įstaty
mų knygos jų pagamintasai šlamštas, bet ir viskas val
džioje. Vienas tų žmonių, kuriuos klerikalai metai laiko 
atgal buvo išmetę lauk iš Seimo, dabar yra valstybės pre
zidentas, o antras — valdžioje dalyvaujančios partijos 
vada.4 parlamente! <

Toliaus, Seimui paduota ir jisai jau pradėjo svarsty
ti sumanymus dėl pakeitimo atlyginimo respublikos pre
zidentui, fninisteriams ir valst. kontrolieriui.

Vai. liaudininkai ir socialdemokratai siūlo tiems auk
štiems valstybės tarnautojams algas sumažinti, kąd ižde 
butų datigiaus pinigų neapsieinamiems krašto reika- 
lams.

Iš tų visų sumanymų mes matome, kad partijos, pa- 
ėmu^ios valdžią į savo rankas, stengiasi atsteigti Lietu
voje laisvę ir demokratyhę ir įvykinti taupumą valstybės 
išlaidose. Šitokia pradžia leidžia visiems Lietuvos demo-

kratijos šalininkams tikėtis, kad naujoji Seimo dauguma 
ir jos pastatytoji valdžia tikrai sugebės pateisinti pareik
štąjį gegužės m. 8 ir 9 d. piliečių pasitikėjimą.

“L. Žinios” praneša, kad birželio 12 d. tapo areštuo
tas ir ginkluotos kareivių sargybos nugabentas į Šiaulių 
sunkiųjų darbų kalėjimą Šiaulių miesto ir apskrities po
licijos vadas Paškevičius. \

Tam kalėjime, kaip musų skaitytojai žino, jau sėdi 
kriminalės policijos valdininkas Albinas Žilevičius, kuris 
yra kaltinamas dėl bombos metimo (vasario 2 d. šių me
tų) į “Šiaulių Naujienų” redakciją.

Žilevičius parodė tardytojui, kad bombą jam davęs 
policijos vadas Paškevičius, kuris liepęs ją įmesti redak
cijoj kuomet tenai dirba redakcijos štabo žmonės. Šituo 
parodymu remdamasis, valstybės gynėjas (prokuroras) 
dabar ir paliepė suimti policijos vadą. Žilevičius, be to, 
pasakė, kad apie policijos sąmokslu išžudyti “Šiaulių Nau
jienų” redaktorius žinoję ir kiti Šiaulių apskrities val
dininkai. Reikia todėl laukti dar ir daugiaus areštų.

Tai ve kokie razbaininkų lizdai buvo susisukę Lietu
vos valstybės įstaigose po katalikiškos valdžios sparnu!

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

= Apie Įvairius Dalykus. į 
°xxxxxxixxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxyxxi

(jo išrasta šviesa peršviečiama 
kaikurie nepermatomi daiktai, 
pav. žmogaus kūnas ir kt.), bak
teriologas Beringas ( chemikas 
Vont — Hoffas, poetas Prud- 
homme, politikos veikėjai Hen
ry Dunn ir Fred Passy. Neiš
vardydamas visų Nobelio lau
reatų čia tik paduosiu bendrus 
skaičius, imant atskiromis val- 

DoVanų fizikos sri- 
gavę: Vokietija 7 Va 

pasakyti ,kaip jos atsirado ir (premijos esti daudamos* ištisai 
kam jos duodamos. Todėl ma-iarba po pusę)j Anglija 4, Fran- 
nau busiant ne pro šalį čia po- cjja ir Olandija po 3, Amerika 2 
tiekus šiek tiek smulkmenų. • (Albert Michelson ir Robert A. 

Nobelio dovanos esti duoda-] Millikan), Švedija, Danija po 1 
mos iš skandinavų chemiko inži- italija i/2. Už nuopelnus che- 
nieriaus Nobelio palikto, turto, j nijjos srjty dovanų gavo: Vokie- 
Alfredas Npbelis gimė Rusijoj | tija Anglija. 5, Francija 3, 
1833 metais. Jo tėvas buvo vai- Švedija, Šveicarija ir Austrija 
džios parako fabriko direktorius.' p0 i. už fiziologijų ir medici- 
Sunus Alfredas labai buvo pa-i Vokietija gavo 4, Francija — 
mėgęs chemijos mokslų. 1867i2i/2, Danija ir Amerika (įskai- 
m. jis išrado dinamitų (smar-1 tant Kanadų) po '2, Anglija l'/2, 
kia sprogstamųjų medžiagų). Jo! Rusija (It Pavlovas), Švedija, 
išradimų palaikė Francijos vai- j Šveicarija ,Austrija, Belgija ir 
džia, ir ten jis įsteigė dinamito j Olandija — po 1 ir Ispanija su 
fabrikų. > Vėliau jis buvo įstei- į Italija — %. Už literatūros vei- 
gęs tokių fabrikų ir kitose vai-Italus davanų gavo: Vokietija 4

Alfredas Nobelis ir No
belio dovanos. — Dr. 
Arthur Mac Donal
das, kuris sveria sena
torių smagenis.

Praeitais metais sukako 
metai nuo įsteigimo Nobelio 
stituto. Nobelio dovanos skai
tančiai visuomenei nuolatai gir- stybėmis. 
dimos, bet ne visi tiksliai gali' ^yj yra

in-

stybėse: Vokietijoj ir Angli
joj. Mirė 1896 m. gruodžio 10 
d., palikdamas 35 milijonus šve
dų kronų turtų (apie 8 milijo
nus dolerių). Mirdamas išreiš
kė pageidavimų, kad didžioji jo 
turto dalis butų paskirta dova
noms už naudingiausius žmoni
jai darbus. Tokiu budu apie 30 
milijonų švedų kronų buvo įdė
ta į vertybių popierius, kurių 
procentai ir eina Nobelio dova
noms (premijoms). Dovanas 
skiriama (po 200,000 švedų kro
nų) : 1. už svarbiausius išradi
mus fizikos srityj; 2. už tokius 
išradimus chemijos srityj; 3. už 
išradimus fiziologijos ir medici
nos srityj; 4. už pasidarbavimų 
žmonijos taikai, nusiginklavi
mui, ir 5. už žymiausį literatūros 
kurinį. Palikime išreikšti, pa
geidavimai buvo paimti pagrin
dai! tam tikroms dovanų sky
rimo taisyklėms, kurias Švedi
jos karalius pasirašė 1900 m. 
Tos taisyklės, tarp kita nurodo, 
kad, pavyzdžiui, literatūros do
vana gali būti duota ne tik už 
belestristikų, bet ir už kitokius 
raštus, kurie turi literatūrinės 
reikšmės ir yra idealistinio po
būdžio.

> 
Francija 3Į/2, Anglija, Norvegi
ja ir Lenkija (II. Sienkievvicz ir 
W. Reymont) po 2, Ispanija D/g, 
Belgija, Danija, Šveicarija, Ru
sija (L. Tolstojus) ir Indija po 
1. Už pasidarbavimų taikai 
tarp tautų dovanų gavo: Ameri
ka (Roosevelt, Root ir Wilson) 
3, be to, 3 mokslo institutai; to
liau eina Francija 2,/2> Austrija, 
Norvegija, Belgija ir Šveicarija 
po IV2, Anglija ir Švedija po 1, 
Italija, Danija ir Olandija po 
U.

1

[Pacific and Atlantic PhotoJ
M. Peret, Francijos finansų 

ministeris, kuriam rezignavus 
atsistatydino ir visas kabinetas.

iabiau 
skaus-

sveria

[ Klad Farrer. Vertė Leonas Vitkauskas

; Mergaitė, Kuri Keliavo
i ' i (ROMANAS!)

z‘ ‘ J

(Tęsinys)

rinko kelių kalvomis, kame kve
pėjo magnoljomis ir iš kur bu
vo matomas puikiausias apylin
kių vaizdas.

Ko Mi jojo žingsniu; ne todėl, 
kad jinai buvo bloga jojikė, ar
ba nejautė malonumo nuo grei
to jojimo, o todėl, kad buvo la
bai karšta, karščiau, negu Be- 
lio svečiai galėjo įsivaizdinti. 
Ir paskui Ko Mi neskubėjo. My
lios atstume nuo miestuko jau 
buvo girdėtis užimąs: zimbi- 
mas žmogiško aulio.

Netoli nuo miesto Ko Mi ėmė 
susitikti su gyventojais, kurie 
visi jai lenkėsi. Fernadas Di
burgas buvo mylimas mieste, 
jeigu ne arkliai, visgi, meile, iš
plaukiančia iš gerbimo. O Ko Mi 
dargi dievino, netiktai už jos 
prigimti gracijų, bet svarbiau
sia, už meilumą su vaikaife, mei- 
gaitėmis ir moterimis.

Mimi jojo dabar minioj vaikų,

x-

Dovanų skirstymas yra dau
giausia skandinavų rankose. Do
vanas už fizikų ir chemiją skirs
to švedų Mokslų Akademija, do
vanas už fiziologijų ir medicinų 
skirsto Stokholmo (Švedijos so
stinės) Karolinės Institutas 
(svarbiausias medicinos tyrinė
jimų centras-); dovanas už lite
ratūrų skiria Stokholmb Akade
mija, vadinamieji “18” ir, paga
lios, dovanas už pasidarbavimų 
talkai skiriamam tikra Norvegi
jos seimo komisija. Apskritai 
.imant, dovanos paskirstoma 

bešališkai.
Pirmų kartų dovanos buvo 

skirstomos gruodžio 10 d. 1901 
m. Jas gavo fizikas Roentgenas

Lengva pastebėti, kad Vokie
tija laimėjo daugiausia Nobelio 
dovanų. įdomu ir tai, jog vo
kiečiai už pasidarbavimų taikai 
nėra gavę nė vienos dovanos. 
Francuzai užima antrų vietų, o 
Anglija — trečių. Vienok ta 
vokiečių pirmenybė pranyksta, 
kai padaliname dovanas propor- 
cionaliai gyventojų skaičiui. 
Tąsyk pirmų vietų užima DaniA 
ja, antrų — Šveicarija, trečių — 
Švedija, ketvirta tenka Norvegi
jai, penkta Olandijai, šešta Vo
kietijai, septinta Francijai, aš
tunta Anglijai, etc.

Tos dovanos yra lyg ir kultū
ros borometras. Iš jų galima 
maž daug spręsti apie tai, kuo 
viena ar kita šalis yra labiausiai 
pasižymėjusi. Pavyzdžiui, nė 
vienas amerikiečių nėra gavęs 
Nobelio dovanos už literatūrų. 
Tai reiškia, jog literatūros sri
tyj Amerika yra toli atsilikusi 
nuo Europos šalių. Ji neturi nė 
vieno rašytojo, kurį butų galima 
pastatyti šalia Kiplingo, Anatole 
Frauce’o, Knut Hamsuno, Ro- 
main Rollando, Hauptmann’o, 
Bjorrsono, etc. , į ?

* * *
Kas yra. paprastas pilietis? 

Kaip jis atrodo? Kiek jis sve
ria? Kokios yra jotypatybės?

Niekas to nežino. O tuo tar
pu apgarsinimai yra rašomi pa-

prastam piliečiui; politikierius 
kalba taip, kad paprastas pilie
tis suprastų.

Dr. Arthur Mac Donald daro 
Washingtone tyrinėjimus, kad 
surasti skirtumų tarp normalių 
ir nenormalių žmonių. Pirmoje 
eilėje jis tyrinėja senatorių ir 
kongresmanus. Jis turi pasida
ręs specialių instrumentų, ku
riais matuoja jausmingumų. Pa
sak jo, juo žmones yra 
civilizuoti, tuo mažiau 
mo jie tegali pakęsti.

Beje, Dr. Mac Donald
ir smagenis. Tai skamba keis
tai. Kaip, sakysime, jis gali 
pasverti kurio nors senatoriaus 
smagenis, neišėmęs jų iš kiau
šo? Vienok jis tai padaro. Pir
miausia jis suranda apytikrį 
kiaušo įtalpų, ir jau sulig to ap
skaito smagenų svorį. Tam skai
čiavimui jis naudoja tam tikrų 
matematiškų formalų, kurių jis 
kartu su Alice Lee (paskilbusia 
anglų matematike) ir vokiečių 
biologu Welcker išrado.

Dr. MacDonald dabar turi 69 
m. Jis gimė New Yorko valsti
joj. Mokinosi Rochester, Prin- 
ceton, Harvard ir Johns Hopkins 
universitetuose. Studijavo filo
sofijų ir nrichologijų. Vėliau iš
vyko į Europą. Studijavo Vo
kietijos, Francijos ir Austrijos 
universitetuose. Viennoj baigė 
medicinų. Labiausiai ji traukė 
kriminologijos mokslas. Sugrį
žęs Amerikon, jis važinėjo is 
vieno kalėjimo į kitų studijuoti 
paškilbusius kriminalistaus. 
VVashingtono švietimo Biuras 
pakvietė jį užimti kriminalės 
antropologijos specialisto vietų, 
paskirdamas jam $2,000 algos 
metams, čia jis darbavosi po
rų metų, parašydamas dvi kny- 
gi “Abnormal Man” ir “Criml- 
nology”. Washingtono laikraš
čiai pradėjo daug rašyti apie 
Dr. MacDonaldo darbus. Tatai 
nepatiko švietimo komisionie- 
riui, kuris surado, jog jo veda
mam biurui kriminologijos spe
cialistas nėra reikalingas. Tuo 
budu Dr. MacDonald neteko 
Vietos. Po to jis dirbo kaipo 
klerkas, gaudamas $900 me
tams! Naktinis sargas panorėjo 
su juo persimainyti vietomis. 
Dr. MacDopald sutiko, nes tuo 
budu jis galėjo pašvęsti dau
giau laiko savo studijoms ir ra
šymui. Naktiniu sargu jis išbu
vo apie 10 metų. Per tų laika 
jis parašė keletu knygų, kurios 
tapo išverstos į keliolika kalbų. 
Pasauliui jis buvo plačiai žino
siąs, kadangi kriminalės ant
ropologijos tarptautinis kongro^ 
sas .išrinko jį prezidentu, žino* 
mas jis buvo ir Washingtono po
litikieriams. Bet kadangi jis 
nenorėjo jiems pataikauti, tai ir 
jo padėtimi niekas nesirūpino, f

Tačiau dabar jis gavo vietų 
prie St. Elizabeth ligoninės, ku
ri yra valdžios priežiūroj. Ofi
cialiai ten jis skaitomas irgi 
klerku, bet jam duodama reika
lingi instrumentai ir jis liuosai 
gali dirbti. Toj ligoninėj ran
dasi apie 4,000 pacientų, dau
giausia nenormalųus proto. Už
tat Dr. MacDonaldui atsiveria 
čia plati dirva studijavimui ne
normalių žmonių. O šiuo mo
mentu jam labiausia ir rupi pra
vesti siifikiit "linijij tarp norrtisiliu 
ir nenormalių žmonių. — K. A.

i stumdžiusius vienas 
kaip sugauti saldainius,

kitų, kad
kuriuos ji-

Naujienų Spaustuve 
yra Unijinė Spaustuvė.

— O todėl, kad jisai juo buvo 
labai ilgų laikų... Jisai atsitoli
no nuo dalykų, pasidaręs sau 
turtų... Bet nuo to jo dukterys 
nepraleisiu patraukime... ir ke
lias atstus. Iki jo penkios my
lios...

— O, aš neblogiau už tamstų 
moku jot...

Jinai juokėsi. Jis taipgi nu
sijuokė. Tai buvo malonus vaiz
das, toji maža prancūzaitė, taip 
maloniai einanti savo pareigas, 
ir visa apistova... Ji pakarto
jo:

Lik sveika, Ko Mi! Lik 
sveika iki šeštadienio!...

Išlaukinės durys užsibloškė 
paskui šeimyninkų... Bildesys 
kanopų į kietų žemę... ,

Ir Ko Mi likosi viena.

II.

Ko Mi liko viena. Bet rei
kia suprasti žodį “viena”. Yra 
vienatvė ir vienatvė. Vienatvė 
Ko Mi nebuvo tuo pačiu, 
vienatvė Robinsono Kruzo.

Jinai nebuvo negyvenamoj 
saloj: aplink plėtėsi ryžių lau
kai ir plantacijos, o netoliese 
tirštai apgyventas miestukas. 
Ir tai nebuvo, aptirštinta bakūžė 
žmogaus žvėries odoj: tai buvo 
patogi, švarutė vila, kuria Fer
nandas Diburgas pastatė apie 
prieš dvidešimts metų, kai tik 
jam ėmė sektis: Namas buvo 
pastatytas taip, kad deginanti 
saulė negalėtų įsiveržti vidun. 
Tuo pat laiku Vidujiniai pertvė
rimai buvo pastatyti taip, kad 
davė priėjimų šaižiam orui. Ta
sai didelis namas turėjo daug 
tarnų. Mes, prancūzai, skaito
me save gerai aptarnaujamais, 
jeigu pas mus šeši ar septyni 
Urnai... Musų ūkis pasirodytų 
smulkučiu anoj pusėj- vandeny
no. Pas Diburgų Sau ir Ko Mi 
buvo dešimts vaikų ir penki 
kongiečiai, visi specializuoti... 
Vaikas — virėjas už pusę kara
lystės neprisiliestų prie ko nors, 
kas neliečia jo indų, o rikši ne
užgesintų gaisro, kuris užsi
žiebtų ne arklidėje.

Ko Mi, naudojusis neapribuo- 
tu autoritetu, liko-pirmos klasės 
šeimyninkė. Tarnai klausė jos 
be atsikalbėjimų, ir ūkis buvo 
vedamas, kaip retai viengurgio 
ūkis yra vedamas.

Ko Mi visgi buvo viena. “Nef
rito rašalinė” buvo ne iš tų mie
stų, kuriuose noriai apsigyvena 
europiečiai. Ir baltieji čia buvo 
tiktai pagelbininkai Diburgo< 
Baltųjų moterų nebuvo visai. It 
pas Ko Mi nebuvo draugų, be, 
balto poni, šunies, įpėdinių sia< 
miškos katės — apie penkiolikos 
katyčių.

Tai butų nedaug žmogui mit
riam. Bet Ko Mi, pirma dyka
duonė, dabar priprato prie dar
bo. Įprotis —antroji prigimtis. 
Ko Mi jau ėmė vaisius savo nuo
latinio darbo, kuriuos jinai pa
darė ,kad palikti tikrąja pagel- 
bininkė Diburgo. Darbas jai 
liko neapsieinamu dalyku. 0 
tie, kurie dirba, nesudėdami ran
kų, lengviau perneša vienatvę.

Po išvažiavimo Diburgo Mimi 
perrašė stenografinius užrašus, 
peržiurėjo paštų ir užsiėmė na
minėmis sąskaitomis. Mažor* 
damas -"- annamitas, Vienvaldis 
valdytojas vaikų, vėl ir be ma
lonumo pastebėjo, kad Ko Mi 
vis hu iaus bėgščia skaitė ana- 
mitiškas raides ir nesipainiojo 
dargi tores atskaitose, kurios 
buvo tyčia supainiotos. Arkli
dėje jisai netiktai apžiurėjo sa
vo arklį, bet paliepė ir delei Ii* 
kusių. Dargi šoferis, kuris ma
nė, kad šeimyninkui namie ne
sant turi teisę poilsio, buvo pa
šauktas duoti atskaitų apie var
tojimu aliejaus ir benzino.

Privedus visa tvarkon, Ko Mi
liepe pabalnoti savo poni.

Saule dar nenusileido, ir Mimi 
išvyko miesto link. Jinai pasi

nai mėtė. Ateidavo ir moterys, 
j nokiančios ir linksinčios galva. 
Ko Mi, ne be išdidumo, atsiminė 
pastangas, padėtas tam, kad at
skirti vyrų nuo moteries. Kiek 
’ uvO paklaidų komiškų ir tuo 
labiau užgaulingų!... Ko Mi 
raudonavo, atsimindama plyši
mus juoko savo patrono...

Rankdarbių gatvėj Ko M i su
stojo pas prekybų sidabru ir 
ėmė lygti lempelę rūkymui opiu 
mo: tai butų puiki naktinė lem
pelė. Bet pirklys norėjo krūvų 
piastrų, ir Ko Mi nujojo toliau: 
jinai jau žinojo, kad rytuose ge
ras pirkinys neatliekamas per 
vienų dienų...

Miesto centre, vienas prieš ki
tų, prekiavo du kiniečiai: A- 
Kengas ir Li-Kpnas. Čia buvo 
galima visko pirkti. Ko Mi nu
lipo nuo arklio ir įėjo į krau
tuvę.

(Bus daugiau)

Noras Gyventi
Kelias prie sveikatos yra irgi keliu 
prie pasisekimo ir gerbūvio. Niekuo
met neapleisk savo sveikatų. Dauge
lis netvarkumų prasideda viduriuose. 
Kuomet jauties negerai, viduriai ne
tvarkoje, kuomet nėra apetito — ga
li būti, kad jūsų viduriai ir jūsų virš
kinimas netvarkoje. Priimdami Seve
rų Esorka, vidurių išvalnimo vais
tus, jus tuojaus pajusite kaip Bugrjž 
jūsų sveikata ir vikrumas. Prašalins 
daug ligų, sugrąžins apetitą ir norą 
ir linksmumą gyventi. Gauk Severą 
Esorka šiandien nuo jūsų vaistinin
ko. $1.50 ir 75c butelis. W. F. Severą 
Co., Cedar Rapids, Iowa.
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Gerumas, tobulumas balso. 
Lengvai groja; negali susi
lyginti su kitais pianais; 
kainos visiems prieinamos. 
Parsiduoda ant lengvų iš
mokėjimų.

• JOS. F. BUORIK
Pianų Krautuve

3343 So. Halsted St.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicago Musical
College

šešioliktas iš eilės užbaigimo
mokslo koncertas. — Lulu 
Ruben su pagirimu laimėjo 
konservatorijos “schoolar- 
ship*\ Buvo ir lietuvių stu
dentų.

* Auditorium teatre užpereito 
šeštadienio vakare didžiausia 
muzikos konservatorija, vardu 
Chicago Musical College, ap
vaikščiojo savo metų užbaigų 
su koncertu ir diplomu bei pri
zų už atsižymėjimą dalinimu. 
Apie šimtas penkiasdešimt 
studentų užpildė estradų, 
gi studentai, kurie laimėjo pri
zus kompeticijose, išpildė pro
gramų, kuriuo galima buvo gė
rėtis. Kolegijos simfonijos or
kestras atidarė su overtura 
“Euryantle”. Paskui sekė stu
dentai'artistai sėkmingai išpil- 
dydami savo užduotis.

Kur tų lietuvių dabar nebus! 
Visur randasi. Randasi jų ir 
čionai, ir dagi laimėjusių pasi
žymėjimus. l’ž pasižymėjimų 
ant piano aukšo medalių gavo 
I>-lė Paulina Lakinaitė, Taip pat 
ir Olga Brusikas su Mariona 
Belauskaite. Kaip pranešė tūli 
profesoriai, randasi ir daugiau 
lietuvaičių, tik sumaišę savo 
pavardes.

Post graduation kursą užbai
gė gerai žinoma tarpe lietuvių 
smuikininkė p-lė Lulu Raben, 
kuri apturėjo taip vadinamą 
Bachelor of Music laipsnį. 
Apart to ji laimėjo konteste, 
kuriame dalyvavo 15 studentų 
smuikininkų ir grojo “Polo- 
naise” \Vieniamskio, “schoolar- 
ship”. Nors p-lė Lulu Baben 
yra danietė, tačiaus nekartų 
yra pagražinus ir musų kon
certus su savo žavėtina smui
ką. Panelė taip pat mokina ga
na gražų būrį lietuvių vaikų ir 
visų yra gerbiama. Pareina gi 
iš profesionališkos danų šeimy
nos. Jos tėvas yra daktaras 
Nebraska City, Neb., buvęs 
profesorium Nebraska univer
sitete; gi jos motina pianistė, 
turinti studijų. Jų gi duktė Lū
ki dabar gavusi augštų laipsnį 
specializuosis ir toliau smui
ku. —D. M.

Išnaikina 
Kandis, Tarako- 
, nūs, Blakes, 

Muses
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd
Arti St. Louis Avė.
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Lietuvių Rateliuose.
Didelis ir smagus 
Naujienų piknikas

Tai ištiktųjų buvo Chicagos 
lietuvių suvažiavimas — ir 
labai linksmas.

Pereitą sekmadienį keli tūks
tančiai Chicagos ir apielinkės 
lietuvių suvažiavo į naująjį G. 
čcrnausko daržą, Justice Park, 
ir labai linksmai Praleido die
nų “Naujienų” piknike. Pikni
kas buvo tikrai didelis ir sma
gus, kokiuos tik Naujienos ga
li surengti, nes niekas tiek daug 
publikos negali sutraukti, kaip 

■ Naujienos ir niekas geriau su
sirinkusią publikų negali pa
tenkinti už Naujienas. Todėl 
nestebėtina, kad Naujienų pik
nikai virto nebe piknikais, o 
tiesiog Chicagos lietuvių suva
žiavimais — ir tai linksmais, 
smagiais'suvažiavimais, į kuriuos 
visi važiuoja ne kokią sunkių 
pareigų atlikti, bet kad pasi
linksminti ir linksmai savo 
draugų tarpe praleisti nors vie- 
ha diena metuose.

Oras pasitaikė puikus. Tad 
jau nuo aukšti ryto pradėjo 
rinktis publiką, — kas auto
mobiliais, kas' gatvekariais. Ir 
automobiliai nesustojo važiavę 
visų dienų. Dar turbut niekad 
nebuvo tiek daug lietuvių su
važiavę į vienų vietą, ir tiek 
daug lietuvių automobilių ne
buvo vienoj krūvoj, kaip kad 
užvakarykščiame piknike. Nau
jasis G. Cernausko daržas yra 
didelis, bet jau ir jis su vargu 
laipino visus automobilius. Dar
žas dar nėra pabaigtas taisyti, 
bet yra didelis, patogus, turin
tis daug medžių, tikrai tinkąs 
dideliems Naujienų piknikams; 
kada bus pabaigtas, bus netik 
didžiausias, lx‘t ir geriausias 
lietuvių daržas.

Piknikas irgi buvo labai 
linksmas. Kas ko norėjo, tas 
šiame piknike ir rado. Kas 
mėgsta šokius, galėjo pasiso-' 
tinti šokiais iki valios, nes K.1 
Pociaus orkestras buvo geras, 
o šokiams vieta. yra didelė ir 
patogi; kas norėjo pasijuokti, 
tas galėjo prisijuokti kiek tik 
norėjo bežiūrėdamas j įvairius 
kontestus; kas norėjo pažaisti,' 
tas galėjo rasii įvairių žaismių; 
kas norėjo šį tų pamatyti, tas 
pamatė prof. J. Čekanavičiaus 
magiškas štukas; kas gi norėjo 
vien pasilsėti, tas ir tai galėjo,

ties. Jau ir nakljis atėjo, ir pik
nikas užsibaigė, o daržas vis 
dar buvo pilnas žmonių, dąr vi- 

draugais ir pažystamais, tas ge-' sur skambėjo dainos- ir linksr 
resnės tam progos, kaip Naujie-Į mas juokas. Tik gal jau po'vi- 
nų piknikai, niekad neras.

Kiekvienas
jam geriausia patiko. Vieni šo-1 
ko, kiti būreliais sustoję ar be-j 
vaikščiodami šnekučiavos, tai

I vėl būreliais susimetę dainavo.'
I Ir linksminosi iki vėlyvos nak-1

padaryti po dideliais lapuotais 
daržo medžiais. O kas- norėjo 
pasimatyti ir pasikalbėti su

| durnakčio visi išsiskirstė ir 
linksminosb kaip linksmus gryžo namo, smagiai 

praleidę gražią vasaros dieną.

Brighton Park
Diplomų diena

Dr. Margeris
Dr. \Margeris pradėjo eiti me

dicinos mokslų tada, kada jau 
ir čia, Amerikoj, reikalavimai 
buvo taip aukšti, jeigu tik ne- 
aukštesni, kaip Europoj. Teko 
jam todėl, apart High School, 
ir kolegijos mokslus mažiausiai 
du metu eiti, paskui keturis me
tus medicinos mokslą eiti ir, 
pagaliau, suviršum metus ligo
ninėse praktikuoti. Tokiu bil
du, tik aukštiesiems mokslams, 
apart High School, jis pašven
tė beveik aštuonis metus.

Dr. Margeris, nors pirmiau 
ir labai mėgMavo ir 'karštai da
lyvaudavo politikos darbe, vis 
dėlto pastaraisiais aštuoneriais 
metais politikoje, šiaip ar taip, 
jis kaip ir visai nepasirodė. Jis 
užsidaręs studijaVo ir rašė. Ba
sė, reikia tiesų sakyti, gana 
daug. Apart daugybės moksli
nių straipsnių, kuriuos į laik
raščius parašė, jis gavo daug 
darbo » įdėti ir į stambesnius 
raštus, kuriuos, sako, kaip tik 
spėsiąs kiek prasigyventį, tai, 
girdi, gražiose’ knygose išlei- 
siųs.

Dr. Margeris buvo vienu taip 
vadinamų neturtingų moklei- 
vių. Užtat ir teko jam gana 
daug dirbti ir skursti. Jis lai
kė “Margerio Knygynų”, “Lietu
vi^ Mtorespondencinę Mokyklų”’, 
— ir taip,.knygas parduodamas

Ketvirtadieny, birželio 24 v 'Ketvirtadieny, birželio 24 d. 
Shields Public mokykla Brigh
ton Parke, išdavė 67 diplomas 
mokiniams, baigusiems pradinę 
mokyklą. Sužinota, kad iš 67 
baigusių mokyklų yra 24 lietu
viai. ‘ 1 > : 

t

ir mokydamas, pagaliau ir ra
šydamas bent dalį reikiamų 
mokslui ir gyveipmui pinigų 
užsidirbo.. Bet už vis daugiau
siai padėjo jam jo labai darbš
ti ir rūpestinga moteris, kuri 
per šituos ilgus metus kana sun
kiai dirbo ir, be abejok daug 
privargo.

Dr. Margeris, nors dabar, 
tikrai sakant, daugiausiai savo 
profesijai (žmonių gydymui) 
atsidavęs, vis dėlto keta ir to
liau visų savo liuosą laiką vi
suomeniniam darbui pašvęsti. 
O tai yra raštais ir prelekcijo
mis dirbti dėl visuomenės tiek, 
kiek tik jo pajėgos išneš.

Dar ir tai verta paminėti, 
kad keliais pastaraisiais melais 
Dr. Margeris gana daug gili
nosi į nervų suirimus ir proto 
iškrypimus. Jis ne mažai ir 
psycboanalyzų studijavo, — tai 
itin gerų daigią neurastenikams 
ir hysterikams gydyti.

Gana ilgai praktikuodamas 
ligoninėse, suprantama, Dr. 
Margeris ne mažai ir gyvos 
praktikos įgavo kaip medicino
je, obstetrikoje, chirurgijoje 
taip ir laboratorijos darbe. Ir 
dabar, Dr. Matgeris jausdama
sis gerokai prisirengusiu tar
nauti žmonėms jų sveikatos 
reikaluose, atsidarė ofisą — 
3327 So. Halsted st. —A-as.

šie lietuviai užbaigė mokyk
lą: Stanley Vasil, Joseph Dom- 
browski, Frances Gribas, Fran- 
ces Tauras, Auna Dalinkaitis, 
Bert ha Intos, Angeline Kasper, 
Stella Rozmin, Eleanor Kavai, 
Frances Vaisvill, Petronei la 
Yatchat, Frances Rusteck, Ber- 
nice Kachin, John Paulauskis, 
Edward Petrosus, Dominic 
Waitkus, Clem Lincoln, Louis 
Grib, Charles Petrai veze, John 
Kasparaitis, Alex Narvill, James 
Miller, Bruno Juskiewicz, Vic- 
tor Galimski. /

Bankietas dėl mokinių
Ketvirtadieny, birželio 17 d., 

gimnastikos kambary, Shields 
mokyklos name tapo surengtas' 
užbaigusiems mokiniams ban
kietas. Surengė Shields Parents-

Teachefs Association (mokyto
jai). Klesos prezidentas, Stan-t 
ley Vasil (lietuvis) pirmininka
vo. ' »

Sofija (Balickaite ir p. M. 
Rundle gražiai padainavo. 
James Mileris puikiai sugriežė 
smuiku solo.

Atsižymėjimas lietuvių
šeši mokiniai, kurių 4 lietu

viai, tapo aukščiausia garbe ap- 
vainikoti. Aplaikė: Frances 
Vaišville, lietuvė, 95.7; Auna 
Sluviak, lenkė, 95.3; John Kas
paraitis^ lietuvis, 91.9; Ellanor 
McGarthy, airė, 91.3; Bernicc 
Kachin, lietuve — 91.8; James 
Miller, lietuvis, 91.1.

Mokinių organas

Mokykla išleidžia du kart į 
menesį žurnalų, vardu “Shields, 
Beportcr”. Jį tvarko, rašo ir' 
spausdina 6, 7 ir 8 graidos ge
rai rašantieji mokiniai, kurių 
tarpe yra daug lietuvių. Birže
lio mėnesy išleistas specialis 
graduacijos numeris su dauge
liu paveiksų. Presmanų viršinin
kas yra John Kasparaitis, lietu
vis.

/
Lietuviai rašytojai: James 

Miller rašo apie sportą. Stella 
Bozmin išgyrė 8 garbės vertus 
mokinius: tarp jų lietuvius-aites

(Tąsa ant h-to pusi.)
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KOTRYNA ŽEBRAUSKIENĖJ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Pirmadienyj, Birželio 28 dieną, 
2:45 valandų po pietų, 192G m., 
sulaukęs 65 metų amžiaus; gi
musi Austrijoje, palikdama di
dėliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius dukterį 
Mary Butkus, žentą Adolfą 
Butkų, dvi anūkes: Adeliną ir 
Violetą. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 710 W. 18th St.

Laidotuvės Įvyks Penktadie- 
nyj, Liepos 2 dieną, 8:30 valan
dą ryte iš namų į Dievo Ap- 
veizdos parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta j Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Kotrynos Žebraus
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paškutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, žentas ir Anūkės* 

Tel. Canal 3161 I

ANTANAS VVISZTARTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Birželio 26 dieną, 1926 m., su
laukęs 46 metų amžiaus; gimęs 
Bandorių kaime, Žagarės Kau
no, palikdamas dideliame nuliū
dime savo mylimuosius ir my
linčius moterį Kazimierų, 2 su- 
nu ir-vieną dukterį ir brolj Ka
zimierą. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 814 State St., Racine, Wis.

Laidotuvės Įvyks Birželio 30 
dieną, 1-mą valandą po pietų.

Visi A. A. Antano Wisztarto 
giminės, draugai ii- pažjstami 
esate nuoširdžiai kviečiami day 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris Kazimiera ir Vaikai

Kraujo, odos, chroniškas 
senas žaizdas, ligas rectal, ’ 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette I
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
- Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1C. Nedė- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA: ’ ' 
2226 Murshall Blvd.

TELEFONAS CRAVVFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 0464

Simpatiškas
Mandagu0 — 
Geresnis ir Pi- 

Už Ki-
Patarnavi- 

mas.

J. F. Eudeikis Komp, 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero
Tel. Cicero 8794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburo Avė., Tel. Blvd. 3201

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje 

!>aidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
atės.

OFISAS: 
668 W. 18th SL 
Tel. Canal ,6174 

SKYRIUS:
8238 S. HAlsted St.

Tel. Blvd. 4063, . ,, >

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas 1/idotuvėse 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu' 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS '

Graborius ir Balsamuotojas
1911 Canalport Avė:

Patarnauju simpatiškai, manda
giai ir pigiai. Automobiliai ve

stuvėms, krikštynoms ir tt.

Telefonas Roosevelt 7532 v. — -J

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ąmbulansai

I.i J. ŽOLP

Graborius ir Pa grabu direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 46th StM Chicago
---------------- . —................

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai 4r elektros reikmenys 

2215 W. 22nd S t., Chicago 
Phone Canal 2591

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuri« 

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

1545 West 47th Street
Fuhne Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
plcitom galimu valgyti kiečiausių mair 
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kuinas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jutų sveikatai

1545 Wcst 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Serganti
VYRAI IR MOTERYS

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

tiškų Ligų.
Yra užkviečiami atsilankyti pas 

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

priežastį, tam tikslui yra vartojama 
mokslinė laboratorija:

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

zaminavimai.
Per trisdešimtį metų D r. Ross spe

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

Galvos skaudė- 
jimą, reumatiz- KįĮĮ \ mą, Širdies, skil-

■ 1 A vio, inkstų ligas
M *r daugelį kitų

if> 0^ chroniškų ligų
O y] kurios paeina iš
u kraujo ir nervųJ suirimo.

Kiekvienas vy- 
ras ar^a m°ter’s 
kurie turi spau- 

m n di,ni> krauJ° af- B. M. Ross, M. D j)a kitas užkre
čiamas ligas, tegul atsilanko pas 
Dr. Ross su pilnu užsitikėjimu, kad 
čia gaus geriausj medikai) gydymą. 
Bus suteiktas tas pats gydymas ku
ris yra išgelbėjęs tuksiančius žmo
nių nuo suirimų proto, paralyžio, lo- 
comotor-ataxia, beprotybės, nuo am
žino pabėgimo visam gyvenimui.

Nusilpę Vyrai!
Kpd butj stipriu, vikriu ir turėti 

daug “pep’, jus turit savo nusilpimo 
ligas išgydyti. Kad vėl tapti atjau
nėjusiu ir prailginti Savo gyvenimą, 
atsilankykit dėl specialiu gydymo, ku
ris stimuliuoja giles (glands) kuris 
suteikia syvus kraujui, k6ris pagelb
sti atgaivinti vikrumą ir stiprumų. 
Nieko nėra viršgamtiško apie 
Dr. Ross pasisekimą. Tai yra natū
ralu pasekmė.

Trisdešimties Metų 
Praktiko*

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

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

• Yra du priėmimo kambariai ir de
šimtis privatinių gydymui kambarių, 
yra tinkamai prirengti dėl suteikimo 
sergantiems tikros pugelbos. Kiek
vienas vyras ir moteris gali turėti 
pilną užsitikėjimą Į Dr.'Ross gydy
mų, nes jis jau yra išgydęs tūkstan
čius kitų žmonių.

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

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

terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 no pietų. Panedėliais, seredoniis ir 
su Datomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Dvidešimtis ]M*nki metai tame 
pačiame name

lllllllll!llllllllhlllllllllllllllllllllllll^
f---------------------------------------------------------------------------------------------------------

G E R B. Naujienų skai- I 
tytojos ir skaitytojai : 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.



Lieiuv'ų Rateliuose
uty* nu« 5 pusi.)

Vaišvilaitę, Kučinskaitę, James 
Miller ir Jonas Kasparaitį. Cb. 
Petravičius rašo apie matema
tika, c

Auna 
vadovė.

Prie ko einama
Dalinkaitė, aritmetikos 
mokysis stenografijos; 
istorijos vadovas, pasi-

inokintis

NAUJIENOS, Chicago, III Antradienis, Birž. 29, 1926

per visą naktį. Tik jau prade-; Iir6yn DADTMCDIII 
jus austi* visi išsiskirstė, linkė-Į JlLvlVU 111111 llLIliy 
darni P. 
kelionės 
tvirtam 
jis buvo

'visi išsiskirstė, linkė-Į JILvlVU rfin I
L nibrazunui laimingos ( JeIKAUNGAS pusininkas j bar- 
— ir sugryžti sveikam, i)orilę( tUii būti barbens. 1120 West 

Madison St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME
ir energingam, kokiu 
pirmiau. —Draugas.

Dainininkė V. Bružienė 
sužeista

Pereito sekmadienio naktį 
gryštant namo, dviem automo
biliam susidūrus, lapo sunkiai 

I metus tecK-’ sužeista dainininkė Valerija

SS

ISRENDAVOJIMUJ
PASIRENDAVOJA atsakanti krau

tuvė arti Lietuviškos Auditorium. 
Del informacijų pašauk Dorchester 
10285.

PARDAVfiJAMS PROGA

Algos, Bonus ir Komiienas

Lindbloom lligl. Sebool BručienS, kui.j dll,|(ar gu|i ligo-' 
, 1*. (iribaitė, vadovė. uinej. Jos vyras, p. P. Bruča.s

1
> ,

RE\DON 4 kambariai, šviesus ir 
gražiai ištaisyti; yru elektra ir ga- 

rendos $13.00 į mėnesį. Atsi-

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

BRIGHTON PARK 
DIDELIS BARGENAS

ma-
ap-

No. 2Cįp. Naujos mados modelis, 
iš šviežiosios taffeta ir lengvo šilko, 
arba karbonkų. Jeigu atydžiai sek
site modelj tai ištiesų turėsite vieną 
gražiausių suknelių. Sukirptos mie- 
ros 16 metų ir nuo 36 iki 42 colių per 
krutinę. 36 mierai reikia 3% yardo 
40 colių materijos ir ‘K skirtingos 
terijos rankovėms ir apikakliui 
siūti.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti rnierą ii 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
srba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. laiškus reikia adresuoti' 

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So.
Halsted St.. Chicago, UI.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti rr-an pavyzd] No----------
Mieroi ... ....... -......... „ per krutiną

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(MImUi ir valit.)

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-toa 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.

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

mokykloj; 
muzikoje.
I .indbloom
B. Intuitė 
tės Lindbloom e; B. 
mokinsis spaudos 
Kučinskaitė stos j
I. Kasparaitis,

3717 So. Parnell Avė.
j 111 I Iv J t V7O V B Vii, a • ,

mokinsis komercijos |j|<0 kiek lengviau sužeistas, bet

SIŪLYMAI KAMBARIĮĮ
namo, kur-------------------------- ------------

aukštojoj mokykloj 
mokinsis aptiekorys- 

Juškevičius 
amato; B. 
Lindbloom; 
geometrijos 

žvaigždė, stos į Lindbloom. vė
liaus mokinsis advokatūros; A. 
Kasper — stenografijos, E. Ka
valiauskaitė — Lindbloom ir 
rengsis prie mokytojavimo, C. 
Linkolnas stos j Lindoloom. J. 
Miller, 
garbės 
spaustuvės ir smuikininkas, stos 
i Landbloom ir mokinsis aplie-

skyriaus prezidentas, 
mokytojas, formalias

\ aisvi- 
ir ge- 
biznio 
stos j

Lindbloom, .1. Paulauskas stos 
Į Lindbloom, C. Petravičius stos 
Tilden technikos kursan; J. 

I Shulmistras stos i Lindbloom 
aviacijos mokintis; E. 
laite, garbinga studentė 
riausioji mokinė, stos į 
kolegiją; Vasiliauskas
Lindbloom aptiekorystės mokin
tis; I). Vaitkus eis dirbti ir va
karais lankys mokyklą; P. Ya- 
čakaite stos biznio kolegijon.

Atsisveikinimas *
Ketvirtadieny, birželio 24 d. 

buvo mokyklos atsisveikinimas 
su 67 mokiniais, kurie užbaigė 
joje mokslą, parengė programą 
ir išdalino jiems diplomus. Ant
rą valandą po pietų prisirinko 
pilna Assembly svetainė, skai
čiuje apie 7(M> ypatų. Buvo tė
vai, artimi giminės ir draugai, 
kurie po 8 metų jau sulaukė, 
kad jų vaikučiai užbaigė mo
kyklą. Mokiniai buvo gražiai 
parėdyti su kaspinais prie kru
tinės. Tėvai ir jų gentys apdo
vanojo vaikučius- kas gėlėmis, 
kas pinigais ir kitokiais daik
tais.

Programa prasidėjo operete 
“VVindmilk of Holland”. Išpil
dė 30 mergaičių, kurių daugelis 
vaidino vyriškuose rūbuose. Jos 
dainavo, šoko ir tvėrė malūną. 
Bali Drill išpildė 18 berniukų. 
Smuiką solo gražiai sugriežė 
James Miller, lietuvis. “Presen- 
tation 
Lucas. 
James 
Rundle
Gardens”. 
veiksmo ' 
Dream”. S. Balickaitę sudaina
vo “Four-Leaf Clover”. Piano 
duotą išpildė M. Bernstein ir 
Rožė Marega. L. Parsons pasa
kė puikų monologą. Visos kla
sės mokiniai puikiai sudainavo 
“Song of the Open” ir “On 
Wings of Song”. Prįncipalas 
p. Wildeman išdalino kiekvie
nam diplomus. Visa audencija 
sudainavo “America” ir išsi
skirstė. —Rep.

of pieture” išpildė A. 
Smuikų duetą išpildė 

Miller ir L. Grib. M. 
sudainavo “As in Old

Suvaidinta vieno
Midsummer Night’s

Išvažiuojant Lietuvon

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

Darykit tai k Jųa

štai kiek kuponų gausit ir 
kiekvieną atneštą ar atsiust* 
paštu naują skaitytoją:
UŽ metus ___ 150 kuponų
Už pusę metų .... — 75 kuponus
Už tris mėnesius.... 85 kuponui

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

Ketvirtadieny, liepos 1 d., 11 
vai. nakties, iš Polk ir Dearborn 
gt. stoties apleidžia Chicago ir 
išvažiuoja i Lietuvą p. Petras 
l’mbražunas, kilęs iš Tverečiaus 
par., Švenčionių apskr. ir ilgai 
gyvenęs Roselande, kur yra ne
mažai veikęs teatro mėgėjų ra
teliuose. Tad pereitą šeštadie
nį, birž. 26 d., jo namuose 8605 
S. Marshfield Ave?> buvo lig ir 
atsisveikinimo vakarėlis, kuria
me dalyvavo tik pačių artimiau
sių draugų ^būrelis. Bevakarie- 
niaujant -d. J. M. PučkoriusJ 
pirm. Roselando Liet. Scenos

ir jį teko nugabenti ligoninėn 
iš kur, rodos, jau I 
suotas ir sugryžęs namo, __
betgi teks keletą dienų pagulė
ti lovoj.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI *.100.00?

AtHakym»R:> $100.00 cnt syk jr 
$6.00 j metus per visą 

likusi gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą ren
tų ir kiekvienas rentas atlieka 
'.am tikra darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei- 
džiete pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei Inos j banką ar spulką?

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

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

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St.

Prisidėkite j šią draugiją
Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 

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

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

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

Susivienijimo Liet. Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte laikys mėnesinį 
susirinkimą Antradienyj, Birželio 29 
dieną, šių metų, Lietuvių Auditorium 
svet., 8-tą vai. vak. Atstovai ir val
dybos malonėkite laiku pribūti.

— P. K. Nut. Rašt.

Ilumboldt Park Lietuvių P. Kliubo 
pusmetinis susirinkimas jvyks Serc- 
doj, Birželio 30 dieną, 1926, 7:30 vai. 
vakare, 3310 Evergreen Avė., Chica
go, III. Nariai malonėkite būti laiku 
ir dar atsiveskit naujų draugų, nes 
bus svarbus susirinkimas.

— A. VValskis, Sekr.

Pranešimas Town of Luke lie
tuviams, kurie gyvena tarp Lafiin, 
Hoyne ir 43-čios ir 56-t<i,s. Viršpa- 
rninėtame apskrityje aprūpinu lie
tuvius “Naujienomis”, pertat kurie 
negaunat “Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau-' 
jienų” išnešiotojas Pranas .Įmenąs, 
5118 Sj. Paulina St. Tel. Prospect 
1887. .

ASMENĮ) JJESKOJIMAI
PĄIEŠKAU savo pačios An- 

na Karalienės, po tėvais Gin- 
tautinkės’, kuri nuo manęs pra
sišalino. gegužes 10 d., 1926 
skaudžiai man'e nuskriausda 
ma. Aš esu nesveikas, nes ta
pau darbe 
nešiu jau 
kada 
šau 
visus 
serų
padavusi ant divorso, bus iš
laidų tau ir man. Pasiimk ge
rinus kokį žmogų, gal galėtu
mėm susitaikyti be teismo. Tai

pinigų tau ir man. O pini- kreipkite tuoj, 
visi juk mano uždirbti. Ji

sužeistas ir du mė- 
nedirbu, ir nežinia 
sveikata sugrįš. Pra- 
pasikalbėsime apie

mano 
ateik 
reikalus - tėvų, brolių, Se-

ir mirusios dukters. Esi

liks
.... (^ai - --c ------------------ "I

Mylėtojų Ratelio, įteikė išva-.yra vidutinio ūgio, tamsių plau-
i t iix LinAi «k I ) IT ' 1 _ . . 1 .4 41    ___tI   žiubjančiam P. Umbražunui to 

Ratelio dovaną — gražų žiedą, 
kaipo vienam seniausių ir veik
liausių savo narių. Dar kalbė
jo kiti seni ir veiklus to rate
lio nariai: J. Šimkus, B. Liut
kevičius ir kiti. Po to visi žaidė

RUIMAS <lel vaikino. Galima ir 
virtuvę vartoti, $10 i mėnesį, arti 
Halsted St. karų. 819 W. 34th PI.

ĮVAIRUS, SKELBIMAI
— " 'V 1 ..........

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIt 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Con 
1637 West Divislon St„ 

netoli Marshfield
Z

LIETUVIŲ SPAUSTUVE
Spauzdinam įvairius spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

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

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

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

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

L - - -■ -----

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apiellnkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunnc ROofing Co., 3411-13 Ogden

ši ištaiga niekados dar neslgarsi- 
no jokiame lietuvių laikraštyje jieš- 
kodama pagelbos, bet kadangi musų 
biznis lietuvių tarpe išaugo, mes tu
rime gauti nenltius salesmenus tuo- 
jaus. kad galėjus aprūpinti savo kos- 
tumierius.
Mes pt;a(K*sime su algos Bonūsais 

ir Komišcnu
Musų Westchester “L” prapertė 

randasi prie pirmos stoties naujojo 
elevatoriaus ir turi tiesioginį susi
nėsimą su vidur/niesčiu. Visi požemi
niai įtaisymą}, įvesti ir lf> naujų 
apartmentų jau statoma ant šios že
mės. štai parodo klidelj augimą ir 
gerą pardavėjams progą. Gabus vy
rai te atsišaukia.

SHEKLETON BROTHERS
160 N. La Šalie Street

Room 416

PARDAVIMUI 2 pečiai virtu
vės, gazinis ir anglinis, šildo
mas, kūrenamas kietomis angli
mis. 2 vaikų bogės ir viena lo
va. 2-ros lubos.

3222 Emerald Avė.

PARSIDUODA grosernė, saldainių 
ir ųiinkštų gėrynių krautuvė. Gera 
tokiam bizniui vieta, nes randasi prie 
dideles mokyklos. Renda pigi, $25.00, 
3 0agyvd?iimui kambariai. Lysas. 
Pardavimo priežastį patirsit ant vie
tos.

i 4 flatų 2-5,- 2-4 kambariai, ant ce- 
! mentinio pamato, namas labai gera
me stovyj, įtaisymai vėliausios ma
dos. Neša gerą nuošimtį. Galima pirk
ti su mažai pinigų, $3,500, o likusius 
ant lengvų išmokėjimų.

Kampinio namas su bučerne ir gro- 
serne, biznis eina gerai. Beveik visas 
cash. Priežastis pardavimo nesveika
ta. Turi būti parduota arba išmainy
ta greit.

Muro namas, naujas 2-5 kambarių, 
ir su lotu ir 3 karų garadžium, par
siduoda pigiai arba išsimaino ant 
bungalow. Turi būti apie Vienuoly
ną.

1632 W. 13th Street

DIDELIS BARGENAS. Parsiduoda 
restauracija. Geras biznis, 20 metų 
kaip įsteigtas, arba mainysiu ant lo
tų. Box 805, Naujienos, 1739 South 
Halsted St.

NESVEIKATOS dėlei turiu par
duoti savo grosernę. Geroj apielin- 
kėj. Telefonuok PTospect 2525.

REIKALINGI 2 žmonės L, beka"'’
išnešiojimui “Naujienų” kasL. Tel. Yards 4095 
dien anksti ryto. Darbas = 
Brighton Park ir MarųuetteĮ 
Manor. Kreipkitės nuo 8:30 
iki 9:30 ryto ir nuo 5 iki 7 
vai. vakaro.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St.

NAMAI-ZEME
150 NAUJŲ NAMŲ

Greitai augančioj sekcijoj, 
Side, mokyklos, krautuvės ir 
portacija.

N. W 
trans-

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

REIKALINGI du vyrai dirbti prie KAINOS NUO $2800 IKI $6200 
Real Estate biznio. Geras nuošimtis. I $100 CASH
>Jei namų, nei pirkėjų nereikės Jješ- l»£aj viskas ko jums reikia — tas ir 
koti." Gausite musų ofise visas mfor- |rejgicia> jįą mcs /akom — kitus mo- 
macijas. Atsišaukite katrie n011^e|kėkit lengvais mėnesiniais išmokėji- 
dirbti tamep Įmais, taip kaip rendą. Tas olselio

n i 1 r [namų programas yra jūsų proga jsi-
. i of,s.as įgyti vieną tų puikių namų tiesiai nuo
4457 So. 1 aiman Avė. I savininko, išmokėjimais ką kiekvie- 

—--- Inas darbininkas gali lengvai pa-
______________________ i---------- 1 daryti.
REIKALINGAS patyręs baileris ATVAŽIUOKITE ŠIANDIEN 

skudurų šapoje dirbti. (Daleiskit parodyti kaip lengva yra
2633 W. Roosevelt Rd. įtapti namų savininku.

------------------------SAWIAK & CO.
7181 W. Grand Av.

, 6407-6587 Irving Park Blvd. 
Columbus 9552

REIKALINGAS bučeris’, mokantis 
darbą. 3301 Emerald Avė.

REIKIA 3 vyrų dirbti skudurų ša- 
poj. HARRY DRAY, 1447 Blue Is- 
and Avė.

AUTOMOBILIAI

Tel. Lafayette 8705—8706

RUB1N BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
. CHICAGO

KRAUTUVIŲ FJKČERIAI 
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. 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- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus irki. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANčIONIS, Prez.

VASARINIS RESORTAS
M f (’H ĮGANĖ arti St, Joseph upės. 

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

ANTON ŠOVA, 
Sodus, Michigan

REIKIA DARBININKĘ
MOTERŲ

REIKALINGA jauna mergaitė pri
žiūrėti vienų metų vaiką; turi kal
bėti angliškai. Telephone KeneL 
yvorth. 1052. Mrs. Pcter.

REIKALINGA mergina prie 
namų darbo. Alga gera. Atsi-1

2342 So. Leavitt St 
Tel. Canal 1678

sveria 140 svarų, mėlynos -—............... .......... . .......—------- -
REIKALINGA patyrusi mergina

kų, 
akis. Linksmai kalba. Prašau

$390
DEL bulvaro namo didum 

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

, WM. GREENEBAUM 
2046 Straus Bldg. 
Tel. Harrison 9660

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

baker ir yra užvadintas “one profit 
££ °nX°ti gaminiu | Pakavimo išpardavimas
bodies, enginus, transmission, diffe-1 Del1 subankrutavhno ir foreclo- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos I sure mes galime pasiūlyti nuosa- 
perka po dalį iš kitų kompanijų. Tai-1 vybę ant 3417 ir 3421 S. Halsted 
gi kas manot pirkti ar .mainyti ant Į str. pastebėtinai žema kaina ypa- 
naujo, meldžiu pašaukti mus, mes I tai, kuri turi cash ir supranta 
atvažiavę jums nuodugniau išaižkin-1 bą šios apielinkės.
sime. I Mūrinė biznio prapertė, 7 metųMilda Aufn I senumo, augštų su mūriniu beis-3121 So H^sted Street ,ncntu’ su krautuvėm (dviguba ir

31TOiSttmdfv?r<l į Į pavieni) 2—6 kambarių flatai, 2—2 
v ‘ • 0UAVag;.o?,i;Q5 Vodsioi I karų mūriniai garadžiai. Namas 90 

D. Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai Į gilus. Garu apšildytas. Geram 
'■ I padėjime. /

PARSIDUODA vieno tono, Panel I Priimsiu inortgage popierius, ar- 
Body, Ford trokas. Vartotas vieną | ba gryną prapertę kaip dalinį mo- 
mėnesį. 3328 So. Halsted St. I kestį.

| KOCII & CO. EXC. AGENTAI 
2603 S. Halsted St.

Victory 6590

svar-

VEIK GREIT. Parsiduoda labai 
pigiai 7 pasažierių automobilius ge
rame stovyje. Nemokančius važiuoti 
išmokysiu. Del daugiau informacijų 
ateikite ypatiškai.

C. J. PANSIRNA s 
1901 So. Halsted Street 

Chicago, III.

RAKANDAI
6 RUIMŲ nauji rakandai parsiduo

da. 3209 Auburn Avė.'

$500 įmokėjus nupirks 4533 
S. Union A v. 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.

PARDAVIMUI
PARSIDUQDA player pianas su 

125 rolėm ir benčiuni arba kede 
$115 
Imsiu 
ką su

garantuojame. A I stovyje, 
cash arba mainysiu j bile 
gerais žmonėmis.

MRS. KRENZ 
6^12 So. Halsted St.

SUVIENYTŲ Valetijų valdžia tik 
dabar išleido $250,000,000 patai
soms Musele Shoals. Pirk ten kur 
valdžia užinteresuota ir padvigu
bink savo pinigus mažu investinen- 
tu. Lotas $500 iki $5000. įmo
kėti. Likusius išmokėjimais taip 
temai, kaip $10 į mėnesį. Box 804, 
Naujienos.

PARSIDUODA grosernė ir bai
sių krautuvė. Gera vieta lietuviams 
ar lenkams. Turiu parduoti, nes 
negaliu susikalbėti su apielinkės, . . _ _nA
gyventojais. Atsišaukit bile kada ir ^1. Box 799. 
nedėliomis taipgi. 

4552 S. Kedzie Avė.

Supirkinėjimas ir Mainymas
Turiu parduoti rezidencijos lotą už 

$1400 ir biznio prapertę. 2 blokai nuo 
elevatoriaus. Imsiu pirmus ir antrus 
mortgečius ėrba gerus bondsus ar 

Ištaką. Greitam pardavimui. Rašyk 
jtuojaus. NAUJIENOS, 1739 So. Hal-

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
pagyvenimų bizniavas namas; ga- 

PARSIDUODA restoranas geroj Hma pirkti su bizniu arba be bfr- 
vietoj, prie didelių dirbtuvių. Ge^ nio. Biznis yra restaurantas. Gali- 
ras biznis. 4324 S. Ashland Avė. . Pi^ti su mažu įmekėjimu arba 
Tel. Boulevard 7950. 1 savininkas mainys ant kitokio na-

fao, 
iną

PARSIDUODA grosernė.-. ♦ Turiu 
paaukoti greitai. 610 W. 47 St. 
Boulevard 10554,

farnios; .priims lotus už 
įmokėjimų.
C. P. Suromskis & Co.

3352 S. Halsted St.
Boulevard 9641

pir-

PARSIDUODA kendžių, ciga-
nranpšti ipio-n kas nnfėmvs Prie Dr>' Goods Storo, už pardavinė- rų, ir ice cream krautuvė. Par- ,P ’r‘‘k J_e‘gU pB,erayS• tol» 8u geru paliudijimu. | * nll,o . „ .
busiu dėkingas.

JOHN KARALIUS
10457 Torrcuce Avė.

So. Chicago, III.

3159 So. Halsted St.

REIKALINGA patyrusių moterų 
sortavimui skudurų. LOUIS DRAY, 
1416 Blue Island Avė.

duosiu pusę arba visą arba mai
nysiu į namą ar lotą. Esu naš- 

negaliu viena užlaikyti.
6289 So. Racine Avė.

16,

BARGENAS. Parsiduoda 5 kam
barių naujas bungaiow. Cementuotas 
skiepas, didelios viškos, dvieji por- 
čiai, $4,800. Cash mažai tereikia.

ZIGMONTAS GEDVILAS
11748 So. Peoria St.
West Pullman, III. A 

Phone Pullman 5805

ANT MAINO
Muro narnas ant plataus loto 

87^x125, labai gražioj vietoj, neto
li Lietuviškos Bažnyčios ir mokykla. 
Namas cash, priimsiu namą su mor- 
gečiais ne didesnį kaip 2-5 kamba
riais. Turi būti su beizmentu.

ANT MAINO
Naujas muro namas, 

rių, su bungalow 
deniu apšildomas, 
žesnio.

Visi vįršminčti
Brighton Parke. Atsišaukite

P. M. SMITH
Real Estate Ofisas 

4457 So. Tai man Avė

2-6 kamba- 
stogu, karštu van- 
Mainysiu ant ma-

bargenai randas!

ESU priverstas parduoti savo na
mą su saliuno bizniu, gazo stotis ir 
standė. Daromas geras biznis įiemą 
ir vasarą.
Parduosiu
Chicagos 
agentų.
3935 So.

. 17 mylių nuo Chicagos. 
pigiai arba mainysiu ant 
prapertės. Pageidaujame 

Del informacijų kreipkitės 
Kedzie Avė., Klausk 
F. TVERIONAS

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
CHICAGO.!

Didelis Buildingo lotas už $390
Geriausiame residencijos distrikte 

ant South Shore. Arti Illinois Cent
ral brukavotos gatvės, apmokėtos. 
Proga padaryti dideli pelną, arba pa
statysiu ir finansuosiu Jūsų namus.

Union Bank of Chicago Trustee 
Title Guaranteed Chicago Title 

and Trust Co.
Rašykite

WM. GREENEBAUM 
2048 Strauss Bldg.

310 So. Michigan Avė. 
Harrison 9660—,1-2-3

2 AKRAI žemės už $1050.00, 
35 minutės važiavimo iki Chi
cagos. Netoli mokyklos, bažny
čios ir gclžkelio stoties. Parduo
siu už $189.00 įmokėti ir $10 
mėnesiui. Taipgi pabudavosiu, 
pirkėjo patogumui, ši žemė 
turi 100 pėdų frontage, ant 
Valstybinio kelio ir gali būti pa
dalinta į 2 lotus su geru pel
nu.

W. H. DARR
225 So. Homan Avė.

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

MORIGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiui 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
8804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6788

$250,000
• Paskolinsiu dėl antrų morgičių 

mažas komisas. Teisingai atliksi n 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

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

RELIANCE REALTY
& MORTGAGE CO.

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

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

MOKYKLOS
Vasarinės Klesos

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

College
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

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