
No. 157

The First and Greatest Llthuanian Dailu in A merlca N AUJOOOS
The Lithuanian Daily News

Entared m Moond C1*m Mattar Hardi 7, 1>14, at tha Port Offlca of ChiMfo, DL, 
andar tha Art of Mareh 1, 1871-

The First and Greatest Lithucnian Dailu in America r

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily New» 

PUB1ISHED BY LITHUANIAN NBWS PUBL1SHING CO„ INC.
1739 South HaLted Street, Cbicago, Illinois 

Tslephonc Roosevelt 8500

NAUJIENOS ,
Th« Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY LITHUANIAN NEWS PUBL1SHING CO.. INC. 
1739 South HaLted Street, Chicago, lllinoie 

Telephohe Roo»evelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj
—------ — _ .

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

437VOL. XIII Kaina 3c Chicago, DL Antradienis, Liepos-July 6 d., 1926
i

Pilsudskis šnipinėja Lietuvos sienoj
Kurdai sukilo prieš 

Persiją
Meksika užgina bažnyčiai 

eit į politiką
Anti-saliunininkų lyga savo 
kampanijai išleido $7,000,000
Pilsudskis kaž-ko uosto

Lietuvos pasieniu •
Kurdai ir turkai sukilo 

prieš Persiją
Prisipažįsta buvęs išvykęs slap

tai pažvalgauti t įlenki jos-Lie
tuvos sienoje.

VARŠUVA, Lenkija, liepos 
5. Lenku karininkas, marša
las Pilsudskis, pasisakė, kad 
jis l.uvęs pasišalinęs ne dėl 
sveikatos, kaip kad jis pirmiau 
sakęsis savo draugams, bet bu
vęs jšvykęs į Lietuvos pasienį

ti. Jis įsakęs stropiai apžiūrėti 
visą rytų sieną.

■Grižęs Varšuvon iš slapto 
žvalgavimo, Pils-udškL< persi-

Belvedero romus, iš kurių jis 
nesenai išgujo buvusią I.enkų 
valdžią. Pilsudskis dabar bus 
karo ministeris ir kartu karo 
tarybos pirmininkas.

Amerikos finansinis eksper
tas atvyko Varšuvon

\ ausi va, liepos — Var
šuvon atvyko Amerikos finan
sinis ekspertas, prof. Edmund 
Kemmer, Lenkų finansiniai pa
dėčiai ištirti. Nuo jo tyrinėji
mo priklausys, ar Lenkija gaus 
naujos paskolos Amerikoj, ar 
ne.

Sprogimo trys darbinin
kai mirtinai sužeisti

ekspliozija Ohio 
kompanijos gazo 
kurios trys dar- 
taip baisiai su-

CAiMBRIDGE, Ohio, liepos
5. — Netoli nuo čia praeitą šeš
tadienį įvyko 
Fuel Supply 
šuliny No. 2, 
bininkai buvo
žeisti, jogei nebėra vilties, kad 
jie pasveiktų. Sprogimas, kurio 
priežastis nežinoma, buvo gir
dėt per kelias mylias aplinkui.

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų' 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų-

regula-Prie sukilėlių prisidėjo 
rė Persų kariuomenė; suki
limas sparčiai plečiasi.

5.— Kariuomenė Salmase, pen
kiasdešimt mylių nuo Tabrizo,)

Meksika užgynė bažnyčiai 
eiti į politiką

Tikybiniams laikraščiams už
ginta rašyti apie politiką ir 
kritikuoti valdžią

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
5. — Meksikos vyriausybė išlei
do naują dekretą, liečiantį ti
kybines organizacijas ’ ir tikybi
nę spaudą.

Dekreto, susidedančio iš tris
dešimt šešių straipsnių, trylik
tuoju straipsniu užginama tiky
biniams leidiniams ir laikraš
čiams maišytis į politikos da
lykus, kritikuoti vąldžią ir ap
lamai skelbti ką nors apie kra
što vyriausybės darbus. Nusi
kaltę šiam įsakymui bus bau- 
džiami, o- svetimšaliai — iš
tremiami iš Meksikos.

Visokios tikybinės politinės 
organizacijos ar partijom užgi-1 
narna, švietimas gali būt tik1 
pasaulinis. Steigti vienuolynai,1 
seserynai ir kitokį religiniai • 
ordenai užginta.

Del šio naujo vyriausybės de-
pakėlė maištą ir nužudė savo Lreto Meksikos kunigai begalo 
vadą. Maištininkams žygiuo-(subruzdo. Jie jau buvo suplana- 
jant per Choi, prie jų prisidė
jo vietos jėgos, ir iš čia jie iš
žygiavo į Turkų-Persų r* 
gaudami vis daugiau sustiprini
mų.

Maištui nugniaužti pasiųsta 
kariuomenė iš Tabrizo.

Panašiis maištas atsitiko Bui- 
nurde ir Chorasane, į kur pa- 
liųsta kariucir.cnč iš Teherano.

Prie sukilėlių prisidėjo 800 
regularės kariuomenės 
IIERANAS, Persija, liepos 
Kurdai ir turkų nomadai 

provincijoj sukilo 
valdžią. Prie 
įsidėjo astuoni 
Persų kari nu

malšinti iš 
stiprios ka- 
Kareiviams 

visi, kokių

stropiai eiti į politiką, 
idant busimais rinkimais galėtų 

sieną,'pMSiųsti į kongresą savo žmo-
nių kunigijos ir vienuolynų in
teresams nepalankius įstaty-
mus pakeisti, o čia valdžia tą 
jų politinę darbuotę pažeboja.

Romoj suimta 3G tariami
sąmokslininkai

5.
Chorasano 
prieš Persijos 
maištininkų pi 
šimtai regu tarės
menes. Sukilimui 
Teherano pasiųsta 
riuomenės jėgos, 
gabenti rekvizuota
tik buvo, automobiliai. .Susisie
kimas telegrafu su neramumų 
vietomis visai nutrauktas.

Kariuomenės ekspedicija pa
siųsta taipjau į Azerbeidžaną, 
kas rodo, jogei sukilimas spar
čiai plečiasi.

Kruvinos indusy ir musui 
mony riaušės

LONDONAS, liepos 
Pranešimai iš Alahahado, 
Indijoj, sako, kad ten

Britų 
įvykę 

aštrių ir kruvinų kautynių tarp 
indulių ir musulmonų.

Riaušės, kuriose daug buvę 
užmušta ir sužeista, kilusios 
dėl to, kad musulmonai bandę 
neleisti praeiti pro savo meče
tę didelei indusų procesijai, ku
rioj dalyvavę apie 10,000 as
menų.

jų skelbimų puslapius kasdie-1 FĖVAS DUKTERJ GELBĖDA- 
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia.

MAS PRIGĖRĖ

PORTSMOUTH, Ohio, liepos 
5. — Stengdamasis išgelbėti 

skelbimų kai- skęstančią Scioto upėj savo 11 
Mažiausia kai- metų dukterį, prigėrė vietos

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas colis (apie 30 laikraščio Morning Star leidė- 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau- jas Taylor. 
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jumi nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Emil Coue mirė

NANCY, Franci j a, liepos 2. 
— Emil Coue, pagarsėjęs auto
sugestijos skelbėjas (“aš einu 
vis geryn, vis geryn’’), šiandie 
mirė.

[Pacific and Atlante Photo]
May ir Ruth Cadvvallader iš Manilos daro 10,000 mylių 

kelionę, kad pamatyti Philadelphijos parodą.'

Anii-Saloon Lyga išleido 
$7,000,000

“Merrimaco didvyriui” Hobtfo- 
nui už prohibicines kalbas 
lyga sumokėjo $171,300

ROMA, Italija, liepos 5. — 
Policija areštavo trisdešimt še-' 
šis komunistus, tarp jų dviejų — Senato komisija, kuri veda 
parlamento narių sekretorius, politinių kampanijų išlaidų ty- 
kaltinamus dėl sąmokslo nu- rinėjimus, praeitą šeštadienį 
versti diktatoriaus Mussolinio paėmus vėl nagan žinomos pro- 
valdžią. « hibicininkų organizacijos, Antir

Policija sakosi suėmus daug Saloon lygos, viršilas, jos gene- 
manifestų ir kitokių dokumen- ralį advokatą Wayne B. Wheel- 
tų, kurie parodą, kad komunis- erį ir generalinį sekretorių Er
tai Veikę armijoje tikslu sukur- neštą II. Cherringtoną, išgavo 
styti kariuomenę ir su jo* pa- iš jų prisipažinimą, kad jų or- 
galba nugriauti valdžią.

WASHINGTONAS, liepos 5.

Del audros 13 žmoniy už 
mušta, 50 sužeista

BERLINAS, liepos 5. — Per 
smarkią lietaus ir perkūnijų 
aud>F% kuri vakar atlankė Ber- 
liną, trylika asmenų buvo už
mušta ir daugiau kaip penkios 
dešimtys sužeista. Užmuštų ir 
sužeistų daugiausiai vaikų ir 
moterų.

Nelaimė atsitiko Woltersdor- 
fer Schleuze, mėgiamame paeže
rių rezorte šalia Berlino. Aud
rai užėjus, keli šimtai žmonių 
subėgo į dengtą rutulių svaido
mąją salę. Salės stogas 
vo, užberdamas apačioj 
sius.

įgriu-
buvu-

25 užmušti, 100 sužeistu 
traukiniui susikūlus

Lietuvos žinios
Kaip kunigai mulkina 

žmones
ŠIAULĖNAI. — Po rinkimų 

į Seimą, Šiaulėnų klebonas per 
išpažintį kiekvieno klausinėja 
už ką balsavo, ir jei pasako, kad 
ne už klerikalų partijų kandida
tus, neduoda iši išimo, varo pas 
vyskupą. Katalikai, netikėdami 
klebonui ir nenorėdami būti 
surišti, nuo klebono eina prie 
altaristo; pastarasis jau nevaro 
pas vyskupą, sako, kad ir aš 
negaliu išrišti, bet taip toli ne
reikią — važiuok į Radviliškį 
pas dekoną. Ar ne sarmata ku
nigams taip žmones varginti 
darbo laike?

šlykšti kunigų demago
gija iš sakyklos

PARYŽIUS, liepos 5. — Iš
trukus iš bėgių ir susikūlus 
greitajam Paryžiaus Havro 
traukiniui, dvidešimt penki pa- 
sažieriai buvo užmušti ir šim
tas ar daugiau sužeisti. Pirmie
ji trys vagonai, 
žiavo daugiausiai franeuzų stu-• 
dentai ir kareiviai, buvo visai ( 
sudaužyti.

] Manoma,
—-----------]jetaus audros buvo susilpni- i

Lenkija nori garantijų pak- SeT^o py,imą’ir l 

to su Rusija
Kalbos apie Lenkijos 

nimo sąjungą su Pabaltijos 
valstybėmis nutilo.

apsigy-

Abdel Krimas bus ištrem 
tas j Madagaskarą

PARYŽIUS, liepos 5.— Pran
cūzams' pasidavęs ri f f iečių va
das Abd-el-Krimas nutarta iš
siųsti į Madagaskarą, Francijai 
priklausančią didelę salą Indų 
vandenyne.

Abd-el Krimas pasiims į Ma
dagaskarą tris savo pačias ir 
keletą artimesnių giminių, 
trėmimo jis bus Francijos 
rūpintas visais patogumais.

fanizacija per pastaruosius še
šerius metus dvidešimt dviejose 
valstijose politinėms kampani
joms išleidus viso labo 7 mi- 
lionus dolerių, žymiausiems po
litikieriams buvo mokamos al
gos ir “honorarai” už prohibi- 
cines kalbas. Vienam tokiam 
prohibicijos agitatoriui , žino
mam “Merrimaco didvyriui” 
Richmond Pearson Hobsohui, 
Anti-Saloon lyga yra sumokė
jęs $171,294; buvusiam demo
kratų partijos vadui ir 
ninkui” Williamui
Bryanui (dabar jau miręs) ji 
sumokėjo $11,000; 
Frankui B.
$1,200, ir t. t.
Rezoliucija kampanijų išlaidoms 

■ suvaržyti
; Senato komisija priėmė sena
torių La Follette (Wis., progr.) 
ir Neely (W. Va., dem.) pasiū
lytą rezoliuciją neįsileisti į se
natą tokių naujų senatorių, ku
riems išrinkti buvo išleista dau
giau kaip 25,000 dolerių.

bibli-
Jennings

ap-

WASIIINGTONAS, liepos 5. 
— Prezidentas Coolidge pasira
šė biudžeto papildomąjį bilių 
$51,000,000 sumai.

GRR

senatoriui
Willis iš Ohio —

Chicagai ir apielinkei fede- WASIUNGT()NAS, liepos 5. 
ratinis oro biuras, šiai dienai 
spėja:

Dalinai apsiniaukę, kartais 
gali būt lietaus; nedidelė tem
peratūros atmaina; 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra 
kai siekė 77° F.

Šiandie saulė teka
• džiasi 8 23 valandą.

vidutinis

vidutiniš-

5:20, lei-

— Kasyklų biuro žiniomis, per 
gegužes menesį Jungtinėse val
stijose gazolino buvo pagamin
ta 1,019,375,000 galonų.

WASHINGTONAS, liepos 5. 
— Prezidentas Coolidge planuo
ja ateinantį trečiadienį išvd- 
žiuoti atostogoms į vasarinę, 
būklę Adirondacks kalnuose. I

ŽAGARĖ. — Gegužio 16 d. 
senos Žagarės klebonas per 
pamokslą prikaišiojo žmonėms 
ir išbarė, kam Iralsavo už bedie
viškas partijas, sakydamas: 

(“...Šiandien jūsų yra gana daug 
unuose va-Įprjsjrjn]<usių j pamaldas, bet 

, • . .'balsavimo metu pasirodė kasbuvo visai s .. ' ^ita, visi 
. [Judošius, kad Pastarųjų die-|gailegči0 

pasikorė, 
(Kris.tų nė

Keltuvui nutrukus du
asmens užmušti

Go-

VARŠUVA, Lenkija, liepos 5. 
— Buvo daug kalbama, kad 
Pilsudskio politika busianti at
kreipta prieš sovietų Rusiją, 
bet iki šiol tokio nusistatymo 
jis neparodė. Atžagariai, Pil
sudskio valdžia, kaip matyt, ei
na Skrzynskio pėdomis ir sie
kias sudaryti rytų Europoje 
tarpusavio garantijų sutartį. į

Kalbos- apie apsigynimo są
jungą tarp Lenkijos ir Pabalti
jo valstybių visai nutilo. Ta’ 
idėja buvo labai kritikuojama. 
BuVo įrodinėjama, jogei padi
dėjimai Lenkijos atsakingumų 
nebeatitiktų jos pajėgoms.

Daugelis betgi netiki, kad 
sovietų Rusija kada nors su-, 
tiktų priimti Lenkijos pamati
nę sąlygą rytų Europos pak
tui, būtent, kad paktą pasira-' 
siusios valstybės neturi trukdy
ti viena kitai dėtis prie bend- 
ros Tautų Sąjungos akcijos,' 
pavyzdžiui, ekonomines bloką-j 
dos, arba neleisti Rusijos kai-, 
mynėms valstybėms viena ant-, 
rai padėti, jei još butų užpul
tos.

Kristaus pardavėjai! 
pardavęs Kristų, iš 
ir sąžinės graužimo 

o jus parduodami 
’ vienos ašarėlės neiš- 

liejote!!!”
Tai matote, Aaip klelmnėliai 

gailėdamiesi šiltų vietų praras
ti, niekina aukštą Kristaus mo
kslą, kurie patys visai nugiim- 
zdo musų krikščioniškos politi
kos balon, dar nesidrovi ir baž
nyčioj žmones barti, kam nebal
suoja už jų partijas.

PEORIA, III., liepos 5.
tdel and Sons skerdyklų konser
vuojamame skyriuj nutrukęs 
nuo lyno keltuvas (elevatorius) 
nukrito tris aukštus žemyn. 
Keltuve buvusių žmonių du bu
vo užmušti, trečias gi pavojin
gai, tur būt mirtinai, sužeis
tas. Tarp užmuštų buvo ir sker- miesty dėl neatsargumo kilo pil. 
dyklų superintendentas K. Fau-;Ėepulio Adomo namuose 
ser, 65 metų.

Sudegė 5 metų mergaitė
. ŠIAULIAI. -— šimšės prie-

AVIATORIUS UŽSIMUŠĖ

gais
ras. Gaisre sudegė jo 5 metų 
duktė ir lengvai apdegė žmona, 
kuri nugabenta miesto ligoni
nėn.

Francuzy veteranai prie 
šingi skolos sutarčiai

PAiRYlžIUS, liepos 5. — 
Franci jos karo veteranai nepri
taria padarytai sutarčiai dėl | 
Francijos skolos Jungtinėms | 
Valstijoms fundavifno. Per sa-l 
vo delegaciją jie pranešė prem-' 
jerui B.i iandui, kad liepos 11 < 
dieną karo veteranai planuoją 
Paryžiuje laikyti didelę protes
to prieš tos sutarties ratifikavi
mą demonstraciją.

PADANGAS, Sumatra, liepos 
5. Centralinėj Sumatroj vėl 
įvyko žemės supurtymų, pada
riusių didelės pragaišties.

SAN ANTONIO, Tex., liepos 
5. — Jo aeroplanui nukritus iš 
150 pėdų aukštumos, šiandie 
užsimušė armijos 
Įeit. I. B. Greene.

WASpiNGT()NAS, liepos 5. 
— Girdėt, kad iždo sekretoriaus 
padėjėjas ir prohibicijos vykdy- 

aviatorius, mo galva, Lincoln C. Andrews, 
planuojąs rezignuoti.



r 1 ŪSŲ MOTERIMS
...................    Veda Dora Vilkienė *

maišyk. Kepk karštamo pečiu
je IVIj valandos. Kuomet iš
keps, uždėk plaktus kiaušinio 
baltymų su cukrum ir duok pa- 
rusti. Paduok su pienu.

NAUJIENOS, CKIcagO, Bū, ’
..... ..........................

Paieškoma

ų IR KAIP VIRTI
KEPENES IR LAšINIUKAl.

11/2 svaro kepenų
2 šaukštai taukų nuo 

niūkų.
1/4 puoduko miltų

svaro kvšiniukų
1/4 šaukštuko druskos
1/4 šaukštuko pipirų
Pakepink lašiniukus ir

laši.

1/2 svaro sūdytų lašiniukų
J svogūną
ll/o puoduko morkvų
2 šaukštuku žalių petruškų 

smulkiai sukapotų
1/2 svar. makaronų (smul

kiųjų). Nušluostyk mėsą, api- 
berk miltais. Supiaustyk laši- 
niukus, pakepink ant skaurados 
ir juose pakepink mėsą —mai
šyk. Užpilk kartu vandeniu ir 
virk ant mažos ugnies 2 valan-

TAPIOKOS KREMAS

var
tok taukus nuo jų. Supiaustyk 
kepenis, apiberk miltais sumai
šytais su druska ir pipirais. 
Greitai pakepink ant taukų; 
sumažink ugnį ir kepk ant 
mažos ugnies 30 minutų (’/$ 
valandos). Vartok likusius mil
tus dažniui. Paduok su viltom 
bulvėmis.

Kitame inde virk tomatus su 
svogūnais, selerais ir pipirais 
ir gvazdikais 30 minutų (puię 
valandos). Pridėk prie mėsos, 
dadek pipirų ir druską ir 
vėl viską kaitų virk 30 minutų 
Paduok su virtais makaronais.

2puoduku pieno
2 šaukštu minute tapiokos 
i/fc puoduko cukraus
2 kiaušiniu
1/8 šaukštuko druskos
Vį šaukštuko vanelos
Virk dvigubame puode pieną 

su tapioka, pamaišyk kartas 
nuo karto. Virk 20’mnuitų. Iš
plak kiaušinio trynius, pridėk 
druską, dapilk truput} pieno, su
dėk tapiokon ir virk pakol bus 
tiršta. Nuimk nuo ugnies, pri
dėk vanillą ir išplakus kiaušinio 
baltymus sudėk ir gerai išmai
šyk.

Gali valgyti karšti), Arba šal
tą su saldžia smetona.

1) •Mingdas Juozas, prieš po
rą metų gyvenęs Bangor, Me. |

2) Survilienė - Minderienė Zo
fija, tūlą laiką gyvenusi Nevv 
Vorko mieste.

3) Narpelis Jonus, 
apie New Yorką.

4) Jankūnas Jonas,
Amerikon 1907 metais
nęs apie New Yorką ir Bostoną.

Ieškomieji arba kas apie juos 
žino, prašomi atsiliepti šiuo ant
rašu : < ’ -

Lithuanian Consulate,
38 Park Row, 

New York, N. Y.

gyvenęs

atvykęs 
ir gyve-

PRIRENGTAS KUMPIS

3 colių storumo kumpio rie
kę.

1 kvorta pieno
Mirkyk kumpį vandenyje Vž 

valandos, nusunk. Užpilk ver
dančiu vandeniu ir duok pasto
vėti 5 minutes, nusunk vėl 
karštą vandenį. Užpilk pienu ir 
virk nekarštame pečiuje 3 va
landas.

CITRINOS PUDINGAS.
citrina
puoduką cukraus
puoduką karšto vandens 
kiaušinių trupiniai 
puodukas cukraus 
šaukštai taukų

*/2 puoduko miltų
2 šaukštai baking powderio 
*/2 puoduko pieno 
Merinąue
3 kiaušinių baltymai
3 šaukštai cukraus

1

GINGEK ALE SA1X)TOS.

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu 

C0LUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

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

Kuomet

oras
bus

gražus

VAŽIUOKITE 
PASIVAŽINĖTI

I

Antradienis, Liepos 6, 1926

ELEVATORIŲ
Vakarai dabar šilti ir šviesos taupymo 
būdas duoda jums progą nuvažiuoti 
kur nors toliau. . Nesėdėkite namie. 
Jus lengvai galite pasiekti parkus, 
forest preserves, ar draugus aplankyti 
nors ir toli už miesto, už porą tik centų. 
Rapid Transit traukiniai greiti, jie jus 
nuvež labai greitai.

HEM0RAIDAI
(piI«M)

Gydome.Be 
Operacijos

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

Duugelj išgydėme vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat

CHICAGO RAPID TRANSIT
Z

1 pakelį želatinų
I/y puoduko vandens
1 puoduko virto, karšto van

dens
IV2 puoduko ginger ale
¥2 puoduko cukraus
Sunka nuo vienos citrinos
2 puoduku bile kokių vaisių.
Išmaišyk želatiną šaltame 

vandenyj ir ištirpyk karštame. 
Pridėk ginger ale, citrinos sun
ką, cukrų ir padėk kad atšaltų, 
kuomet pradės tirštėti sudėk 
vaisius, supilk į indus ir padėk 
ant ledo.

Vaisius Rali sumaišyti seka- 
niiis: 1 puoduku supiaustytu 
virtų grušių, 1 puoduką supiau- 
stytų obuolių (žalių) arba vie
nas. puoduką supiaustytu pyčių 
r Y: puoduko sukapotų riešutų.

100 N. LaS'ulle St., Chicago, Ui. 
arba Dile vietiniu agent

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE 
505 So. State St. 

Kampas Congreea SL, 2 fl.
Valandos: Panedėly, Seredoj ir 

Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne- 
dėlio.į nuo 9 iki 12 diena*

.JAUTIENA SU MAKARO.

SHRIMP SALOTOS.

2 svarai jautienos 
Zpuoduku toniatu 
Selerų
1 žalią pipirą
4 gvazdikus

Nulupk citriną ir supiaustyk 
smulkiomis riekelėmis.

Tel. Lafayette 4223
Phimbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

e

Suknia su

cų

1739 So(Vardan Ir pavardė)

(Adreeas)

Graži
Jeigu

suknelė dėvėti 
vienas materijo-

d 
t

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago^ III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No.......—

Mieros ..............m......... per krutiną

No. 2594.
Galima pasisiūdinti iš bile materijos. 
[Ypatingai stebėtinos yra

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 3% yardų 40 colių ma
terijos 5l/i yardų stugelM) apsiuvi- 
nėjimui.

Ncrint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa- 
3zdžio numerį, pažymėti mierą h 

ikiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
[15 centų. Galima prisiųsti pinigui 
arba k rasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškui reikia adresuati:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago. Hl.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man n s vyzdį No.... . .... ...
MI»h>« ---------  per krutiną

(V«uda» ir pavardi)

ilgu Staniku.

rankovės.

vandenį ir virk išlengvo. Su

plak kiaušinio trynius, pridėk 
cukrų ir ištarpytus taukus. Per
sijok miltus su baking powderiu 
ir sumaišyk su pienu. Supilk į 
indą kur verda citrina, bet ne-

puoduką supiaustytu salo
tos lapų

Vį šaukštuko druskos.
Mayonnaise dažalo tiek, kad 

viskas susivilgytų.
Nuvalyk shrimps ir supiaus

tyk j 2 ar 3 dalis. Išmaišyk su 
likusiais pridėčkais ir paduok 
ant salotos lapų. Pagrąžink su 
riekelėm citrinų.

STRAVVBERRY IR PINEAPLE 
KOŠĖ.

2594 2684

2 kvortos stravvberry
2 pincaples
8 puodukai cukraus.
Nuvalyk ir supiaustyk pine- 

aple j mažus šmotukus. Api
berk cukrum ir tegul pastovi 4 
valandas, pakol cukrus ištirps. 
Virk ant mažos ugnies. Pridėk 
stravvberries ir vėl virk 15 minu
tų. Supilk į sterelišuotas bon- 
kas ir kaip atšals apipilk stea- 
rimi.

LIETUVON

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Ųru-

Eių ir šeimynų
L ūsų Speciali-

škumas.
8315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546

Beverly 2300 Garsinkities

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su

M N/UlilAiina/*” kainą, naudokitės
IdlUlJsC į Naujieinu kableli

Antra Naujienų v Ekskursija
LIETUVON

LIEPOS 28 D„ 1926

No. 2684. 
svečiuosna. 
las butų margas, o kitas vienos spal
vos bus gerai pritaikytas, tai suknelė 
išrodys ityn smalki. Ją nesunku pa-' 
siūti, o gerai pasiuvus, dar lengviaus 
dėvėti. Sukirptos mieros nuo 36 iki 
42 per krutinę. Taigi 16 metų, 36 
mierai reikia 2% yardo 40 colių ma
terijos, ir 1% yardo skirtingos mate
rijos papuošimui.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blank utę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti tnierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavarde 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio Jcaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti: <

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

Žemos nupigintos karnos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, ARABIC 
siūlo greitą kelionę į Cherbourg, 
Southampton, Antwcrp. Daug laivų 
išplaukia kas savaite.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar Šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda- 
jumaa.

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. SUte Ku Chicago, III.

Palydovas
J. Jankus

U. S. Lines Laivu Leviathan
Kelionė į abi puses iš New Yorko Klaipėdon ir atgal 

$186.00; į vieną pusę $107.00
’ r t •

RENGKITeS 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

NAUJIENOS
Halsted St Chicago,

Gydome.Be
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Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryha 

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

J. KUCHINSKAS, Pirmininkas — 2221 W. 22nd St, Canal 2552
J. YUŠKEVIČIUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., '>afayette 4195
A. N. MASULIS, Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Republic 5550

Lietuviu progresas

S. J. Dargužis.

Apžvalga
Pažink Chicagą!

“Chicaga resorsų miestas”.

Amerikos lietuvių dvasinį ir 
medžiaginį - pakilimą geriausia 
galima pastebėti atkreipus akį 
j namus ir butus-, kuriuose jie 
gyvena. Žymi dalis lietuvių 
jau turi nuosavybes ir ne bile 
kokias, bet pirmos rųšies. .Jei 
musų tėvai, atvažiavusieji iš 
senojo krašto, tą pamatytų, 
be abejo, didžiai apsidžiaugtų 
ir nusistebėtų. Bet nereikia ir.

2) Ar galima pasirašyti kon
traktą paišeliu?

Southsidietis.
Galima, bet tai nėra saugus 

žingsnis. Geriau vartoti rašalą.

PRALENKIA WOOLWORTH 
NAMĄ

Naujienų” piknikas ir 
brokeriai Chicago Su ištiestomis ranko

mis kviečia visus kaip pavienius 
taip ir grupes žmonių. Didžiu
lis Michigano ežeras, kuris plau-Lietuviai real estate broke

riai gerokai pasinaudojo iš 
“Naujienų“ pikniko. Gauta' to pasaulio resorto krantus, 
daugelis narių prie lietuviškos j vilioja V18U8. 
Real Estate Tarybos. Narys 
JushkeAvicze dirba išsijuosęs ir 
sakosi, kad ateinančiam Tary 
bos susirinkime atvilksiąs ne-j tūkstančius mylių, 
mažiau kaip 10 narių. Apart to» šimtai įvairių kon-

Ne vien lik Jushkewicze dir- vencijų, susivažiavimų ir pasau- 
ba, bet matoma ir kiti priside-1 linių kongresų atsibuna Chica- 
da prie to vajaus. Reikia tikė- goj, kas visgi sutraukia šimtus 
tis, jog mažai liks lietuvių, už- tūkstančių žmonių. Kai kada 
siimančių real estate bizniu, nemaža dalis atkeliavusiųjų sve- 
kurie nepriklausytų prie savo cių, susipažysta su Chicaga, n 
profesinės organizacijos. | nutaria galutinai joj apsigyven-

Lietuviai real estatemanai vi- ti. Užtat nestebėtina, kad Chi- 
su buriu nutraškėjo į “Naujie- cagos gyventojų skaičius 
nų” pikniką, kur “Naujienų" 
b-vės vedėjai džentelmeniškai 
juos pavaišino.

,sl Tūkstančiai žmonių suplaukia 
;. į Chicagą iš visų plačiosios 
J Amerikos krantų, perkeliauda-

siog pavydi lietuviams už jų 
sumanumą ir biznišką sensą.

Atsiekti tokį progresą rhums 
padėjo taupumas, mokėjimas 
pasigauti geras progas ir, žino
ma, sunkus darbas. Chicaga 
stovi pirmoj vietoj tarp visų 
lietuvių kolonijų ne todėl, kad 
čia liūtų patogesnės sąlygos, 
bet todėl, kad čia žmonės vieni 
kitiems padėjo, patarė.

Tasai augimas ir stiprėjimas 
tebesitęsia ir, šiandie. Žiūrėk 
tai šen, tai ten lietuvis įsigyja 
namą ar lotą ir tuo bildu tam
pa pirmaeilių musų visuomenėj, 
šiame mieste ii* valstijoj.

Kiekvienas vaikas Amerikoj 
turėjo žinoti, kad aukščiausias 
namas pashuly yra Woohvorth’o 
New Yorke.

Detroite dabar pradedamas 
stalyti “Knygos Bokštas’’, kurs 
viršys ' savo aukštumu anąjį 
New Yorko namą. Bokštas sto
vės pačiam miesto vidury. Jis 
turės 81 gyvenimą- ir 873 pėdų 
aukštumo. Viršūnėj bus įtaisy
tas žiburys, matomas iš 75 my
lių atstumo.

sparčiai auga.

Turint savo narni)

taip

Tarybos piknikas

(’.ook County Real Estate Ta
ryba, prie kurios priklauso 
daugelis lietuvių real estatinin- 
kų, turės savo šeimynišką iš
važiavimą liepos 14 d., Morton 
Grove, Cook pavieto miške.

Subdivizijos ir lotai

fa r-Chicagos priemiesčiuose 
meriai uždirbo nemažai pini
gų, parduodami savo farmas 
padalindami i lotus. Už geres
nes vietas buvo mokama iki 
$2,000 ir $3,(MM) už akerį .že
mės. Farmeriai, kurie niekuo
met nesitikėjo panašių kainų 
už savo farmas, šiandie džiau
gias}, nežiūrint to, kad jie skur
do *per ilgą laiką kol pakilo jų 
žemės kaina.

Statyboms ‘ (building) mažė
jant ir lotai bus mažiau reika
lingi. Taigi ateitis rodo,
lotai neperdaugiauaiai kils ankš
čiau, negu už juos mokama 
šiandie.

Tų lotų pardavimui yra tūks
tančių tūkstančiai ir jie išmė
tyti apie 50 mylių ir tolinus 
aplink Chicagą. Ir beveik visos 
žemės yra išdalintos i lotus.

Lotų spekuliantams reikalin
ga apsisaugoti, kad jų įdėti pi
nigai nežūtų ir netirptų. 
sargiau su ateičiai

kad

At-

Nauja pasta Chicagoj

Suvienytų Valstijų kongresas 
paskyrė Chicagos naujo pašto 
namui keturis milijonus dole
rių. Miestas ant tiek išaugo, 
jog senoji pašta pasidarė labai 
maža. Keikia tikėtis, kad nau
joji projektuojama pasta pil
nai sugebės aprūpinti visus 
chicagiečius.

Farmeriai negaus pagelbos

sas nutarė neduoti šimto mili
jonų dolerių pagell/os suvargu
sioms farmeriams. Iš to matyt 
politikierių aiškus makleriavi- 
mas, o ne žmonių reikalai. Var
žytinės tarpe demokratų ir re- 
publikonų dėl savo ypatiškų 
laimėjimų priverčia skursti su
vargusius farmerius.

Reikalaujama senų namų

iš

ĮDOMI BYLA

Tūlą laiką atgal, vienas ang
las, vardu Thelluson, paraše 
lokį testamentą: po jo mirties 
visas jojo turtas turi būti ii-* 
giems metams globojamas; pel
nas pridedamas prie kapitalo, 
o nuošimčiai augtų sudėtinai. 
Pasibaigus tam periodui, po 
kurio toji suma pasiektų ne-Į 
apsakomo dydžio, visi pinigai

Turintis savo namą žmogus 
vadinas savininku. Būti savi- I 
ninku nejudinamo turto yra 
didžiausias troškimas kiekvie- _ 
uos šeimynos galvos. į namo turėtų atitekti^ tiesioginiam jo, 
savininką bankieriai žiuri kai-^Thelluson o įpėdiniui, kurs, ži- 
Į)o j pasiturintį žmogų, kuris noma* butų turtingiausias žmo- 
stengiasi palengvinti 
t į ne tik sau, bet ir 
jo šeimynai.

Draugai, pažystami 
nai tokio savininko, 
kaipo į žmogų vertą pagarbos. |

Kelias vedantis prie galutino ( 
jgyjimo savo namo, yra ganai 
įvairus, bet pasiryžusiam žmo
gui jis lengvai pasiekiamas. Vis
kas kas reikalinga, tai — gero 
nusistatymo ir noro, o ištesėti 
tuos pasiryžimus yra gana leng
va. Turėk savo namą! Buk 
savistoviu! Taupyk pinigus sa
vo šeimynai vietoj kad kitiems 
atiduoti.

savo atei-'^us visoj Anglijoj. , I 
augančiai

ir kaimy- 
žiuri į jį

Žmonos parašas po
kontraktu

BOHEMIAN 
APYNIŲ 
SKONIS

PuriTan 
Malt

TURTINGIAU
SIAS -

STIPRIAUSIAS
GERIAUSIAS
Geriausios

rųšies
Reikalaukite nuo Bi
le kokių pardavėjų

Naujos stiprybės ir nervų 
būdavote jas »

Tiesiog yra stebėtina kaip gerai ta 
nauja gyduolė athudavoja silpnus, 

nemintus žmones atgal j 
sveikatų. Ji atlieka savo 

darbų ir atlieka jj 
greitai

Kraujas turi turėti geležies ir ner
vai fosforu. Nuga-Tone peni kraujų 
geležim ir nervus fosforais. Tūkstan
čiai žmonių vartoja tą moksliškų 
kraujo ir nervų atbudavojimą ir su
randa didelį pagerinimą į keletą die
nų. Musų skaitytojai suras, kad 
Nuga-Tone yra nekenksminga, malo
ni ir gera gyduolė kuri sustiprina 
nervus ir priduoda vikrumo, pataiso 
apetitą, sustiprina kraują, nervus ir 
visą kūną. Ji teikia atšviežinantį mie
gų, stimuliuoja inkstus ir kepenis, re
guliuoja skilvį ir žarnas. Išdirbėjai 
Nuga-Tone Ižino labai gerai, kad ji 
suteiks jums tiek daug gero ir jie 
įsakė visiems aptiekoriams duoti 
jums garantiją arba pinigus'grąžin
ti, jei jus neužganėdins. Žiūrėkite ga
rantiją ant pakelio. Rekomenduoja
ma, garantuojama ir parduodama pas 
visus aptiekorius.

Tei. B Iv d. 3131 
M. Woitkievica« 

BANIS

AMUHERKA 
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 

__ dykai moterims 
tJRir merginoms.

3113 Soatii 
Halsted St.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akla 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
z 2-ros lubos

Lietuviai Advokatai
Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

K. GUGIS
ADVOKATAS

Mietlo Ofiaaa 
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

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

Gyvenimo Viela 
3323 South Halsted St. 

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

Tel. BrUnswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

DR. HERZMAN^

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Aven 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. Nedaliomis nuo 10 valan

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

Thelluson’as mirė. Jo vai
kai apsivylė tėvo testamentu. 
Prasidėjo byla. Iš vieno teismo- 
kreiptasi i kitą, bet vis nepa- 
sekmingai. Pagaliau dalykas at
sidūrė Anglijos Lordų Bumuo
se, kurie skaitomi aukščiausia

nutarė, kad paliktąjį testamen
tą reikia sulaukti dėl to, j»g 
jame nuosavybė perilgai suriš
ta. Tartas esą galima palikti 
vaikų vaikams, bet ne

Klausimai
Ar negalėtumėt tamstos 

paaiškinti, ką tikrai reiškia žo
dis “deed”. —V. G.

Sulig senovės įstatymų, joks 
dokumentas nebuvo pilnai pa
darytas iki kol prie jo nepri
dėdavo antspaudos. Ir angliškas 

pažiūrėti ar po jo yra pardavė-! žodis ‘deed , kurs reiškia ką 
jo žmonos parašas. Neretai at-. nors atlikto, buvo vartojamas 
sitinka, kad prasilenkus su šia pažymėjimui-raštiškų dokumen- 
taisykle' pirkėjas yra privers-l tŲ su antspauda. loki yra lega
tas sugrąžinti trečdalį nupirk-, kškoji žodžio prasme.
to turto. Žmona skaitoma vy-i 
ro partneriu ir turi teisės ma
žiausia prie trečdalio nejudi-, 
narnos nuosavybės. Pinigai ir 
abelnai visas asmens turtas 
yra vieno vyro žinioj, kad tuo. 
budu jis galėtų laisvai daryt

Tas, kurs perka nekilnoja
mą nuosavybę privalo gerai iš-( 
nagrinėti padarytą kontraktą ir

Paprastoj gi kalboj tasai žo
dis turi platesnę reikšmę, bū
tent, kiekvienų dokumentų, ku- 
riuom perleidžiama teisės prie 
žemės kitam asmeniui.

Pagal paskutinių žinių 
įvairių Chicagos kampų, pirkė
jai reikalauja senų namų. Tas 
aiškiai parodo, kad jie nenori 
mokėti aukštų kainų už naujai 
statomus namus.

Tas reiškinys patikrina rašė- 
jo patyrimus ir nurodymus, 
kiek pirmiau minėtus šiame

Kad kontraktas turėtų , ga
lios, paprastai užtenka, kad 
žmona padeda savo parašą po 
vyro. Bet delei saugumo patar
tina pridėti kontrakte atskiras 
paragrafas, kuriam žmona pa
reikštų pilną išsižadėjimą par
duodamos nuosavybės. Forma 
gali būti sekanti:

Aš, Birutė Čiburienė, žmona 
minėto Juozo Čiburio, už vie
ną dolerį atlyginimo, kurį man 
sumokėjo minėtas Antanas. Min
kevičius ir ką aš šiuomi pa
liudiju, išsižadu ir perleidžiu 
minėtam Antanui Minkevičiui 
bei jo įpėdiniam ir atsisakau 
nuo visų teisių, dalies ir reika
lavimų prie turto aukščiau iš
vardinto, kurį man įstatymai 
suteikia...

Jeigu šis dalykas bus pridė
tas prie kontrakto, tai pirkė
jas yra pakankamai apsaugotas 
iš pardavėjo žmonos pusės. Su
mokėjimas vieno dolerio reika
lingas iš to atžvilgio, kad pa
rodžius, jog žmona atsisakė nuo 
savo teisių už atlyginimą.

Del Vaikę 
Odos Ligų
Cadum Ointment gali būti vartoja

mas ant minkštos ir švelnios odos kū
dikių, kurie kenčia nuo užkrėstų de
dervinių, pučkų, išbėrimų, karščio, ir 
panašių ligų. Niežėjimą prašalina 
tuojau. Kurie daug kenčia nuo odos 
ligų galima to Išvengti vartojant 
šias gyduoles išlaiko. Cadum Oirit> 
ment taipgi yra geros nuo spuogų, 
niežėjimų, šlakų, suskirdusios odos, 
išbėrimų, skaudulių, šašų, žaizdų, nu
degimų, dedervinių, slogų Išbėrimų, 
įsidrėsldmų. užgavimų ir taip toliau. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fiftb Avenue, New York.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Mie3to ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. YardH 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — įgaliojimai. — Pas
kola pinigų B ir 2 morgičiams.

>, ■

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdzhinas 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 960(1

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų i n 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 v. v.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Tark 4100
Telofonai:

JOHN KUCHINSKAS 
. LAWYER 

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj irtPėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo ryt° iki 1 v. p. p.

T

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001 

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

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

Pėtpyčios.

Tel. Brunswick 9243
Kazimieras S. Wiczas 

Lietuvis Advokatas 
204 Fiat Iron Building

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

ir darau popieras prie namų pir
kimo ir pardavimo.

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

z

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tek Pul'man 5950
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

Valan<|oą: Mieste iki pietų; 
Roselande po pietų ir vakarę.

SPECIALISTAS* egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. H^rmitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

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

visokias legališkas popieras.

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Ofiso Tel. Boulevard 5913

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

-------- ------------------------ -------- "V

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

rz‘ > J i ik* 11 vai. ryte;Valandos į nuo 6 g vai. vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

r

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktimis Tel. Fairfax 6858 

______________  ... . . . —/

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Stręet 

Tel. Boulevar l 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 \ 
Sekmadieniais: 10—2

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEW1CZ, 
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, šamų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Hsmboldt 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.

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui t
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto

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

Vienas skaitytoje f<r skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.>~A. per mėnesi, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodąnt kuponus apmainymul, turi būt priduodama Tar
dai pavardė ir adresas skaitytojo.

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

Ui metua—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo

..............       Atkirp žia
Data: Liepos 6 d., 1926

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

near 47th Street 
CHICAGO

! ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariaL 

Dr. W. Yuszkiewicz, 
1407 Mihvaukee Avė., 2 fl.

FLIT
n to. ui. r AT. or r.

Išnaikina 
Kandis, Tarako

nus, Blakes, 
Muses

erANDAU) OUCO.K JKRSKY)

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SL, 
Chicago, III.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Del Moterų Hygienos
Susirgusios moterys da
bar vaitoja Zonite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo
nite gerai veikia, bet ne
kenkia delikatniems rau
menims.
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TAUTININKAI NESUSITARĖ SU VALDŽIOS 
PARTIJOMIS

SMETONA BUVO PERŠAMAS J UŽSIENIO 
MINISTERIUS

KLAIPfiDIEčIAI NEPATENKINTI SMETONA

TAUTININKŲ ZURZĖJIMU DŽIAUGIASI 
KLERIKALAI

Su smetoniniais tautininkais Lietuvos valdančiosios 
partijos, matyt, nesusitarė. Buvo pranešta, kad vai. liau
dininkai pasiūlę p. Smetonai valstybės kontrolieriaus vie
tą, bet jisai jos nepriėmęs. Apie kitokius pasiūlymus tau
tininkams nebuvo girdėt, todėl reikia manyti, kad valdžio
je jie nedalyvauja.

Bet dalyvauti jie norėjo. Tautininkų organe buvo nu
siskundimų, kad socialdemokratai esą priešingi jų įsilei
dimui į valdžią. Buvo, be to, tame organe išrodinėjama, 
kad tautininkai esą kompetentingi valstybės darbą dirb-

Tautininkai nesusitarė su valdžios partijomis, kaip 
išrodo, dėl to, kad jie reikalavo sau Jauniaus, negu tos 
partijos buvo sutikusios jiems duoti. Kauno “Lietuvoje” 
prof. Voldemaras pasako gana aiškiai, kad jo partija rei
kalavusi užsienių reikalų ministerio portfelio.

Tasai pažangiečių publicistas tvirtina, kad liaudinin
kai esą susikompromitavę Hymanso projektu ir kad, to
dėl, jų atsistojimas valdžios priešakyje keliąs visuomenė
je nepasitikėjimą. Toliaus jisai rašo:

“Kiekvienas jų (liaudininkų vadų) vietoje butų ap
sisaugojęs nuo tokio įtarimo, pasikvietus p. Smetoną 
tokion vieton, kuri jam leistų tikrai žinoti ir trukdy
ti hymansišką politiką”.
Gal p. Voldemaras ir tiki, kad Smetona turįs dau- 

giaus pasitikėjimo visuomenėje, kaip Sleževičius. Bet jei
gu jisai pasikalbėtų su klaipėdiečiais, tai išgirstų visai ką 
kita.

Neužilgio po Klaipėdos krašto prijungimo p. Smeto
na buvo Lietuvos valdžios paskirtas “komisionierium” 
(kaip ir laikinu gubernatorium) Klaipėdos kraštui, bet ji
sai, vos išbuvęs tenai keletą savaičių, turėjo pasitraukti. 
Jisai tuomet kaltino Lietuvos valdžią, kad su ja, girdi, bu
vę negalima bendradarbiauti; bet Klaipėdos “lietuvnin
kai” laikosi tos nuomonės, kad pats Smetona buvęs ne
tinkamas tai vietai. Jie pasakoja, kad jisai ne tik nieko 
gero neatlikęs Klaipėdoje, bet dar pasiėmęs* jo vardu at
siųstas iš Amerikos aukas, kurios buvo paskirtos Klaipė
dos krašto lietuviams, ir pavedęs jas Vilniaus vadavimo 
reikalams.

Kadangi tautininkai negavo iš vai. liaudininkų to, ko 
norėjo, tai jie, žinoma, dabar ieškos visokių priekabių 
prie naujosios valdžios. Ir jiems uoliai “turavos” krikš
čionys demokratai — tie patys, ką pirma nuolatos užda- 
rinėdavo tautininkų laikraščius ir tampydavo po teismus 
p. Voldemarą!

Jau ir dabar “krikščioniškoji” spauda perspausdinė- 
ja iš “Lietuvio” ištisus straipsnius ir reklamuoja p. Vol
demaro argumentus prieš vyriausybę labiaus, negu savo 
Šmulkščio.

Bet kol kas tautininkų šulų kritika dar nesugebėjo 
parodyti nieko rimta prieš naująją valdžia. Ji yra pana
ši į zurzėjimą žmogaus; kurio norai yra nepatenkinti. '

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybes” Rekordų Skyrius įsigijo 

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

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

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

Sykiu užsisakykite ir Kaune uŽrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdelė” (10 colių, 75c) ir “Stasys” (10 colių, 
75e).

Už persiuntimą rekordų Imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

ApžvalgaiSvetimšalių nekilnojamas 
— x -—i \ turtas Lietuvoje

DEL EKSCESŲ “KUOPININ
KŲ” DEMONSTRACIJOJE

Kaune birželio 13 d. “kuopi
ninkų” (komunistų) surengtoje 
demonstracijoje įvyko tokių pa- 
sibiaurėtinų dalykų, kad Lietu
vos spauda dar iki šiol nesiliau
ja apie juos kalbėjusi. Demon
strantai daužė kepures nuo gal
vų praeiviams, apstumdė keletą 
visai nekaltų žmonių ir sumušė 
seną karininką, gen. Bulotą.

Visa Lietuvos spauda reiškia 
I didžiausio pasipiktinimo tais 
chuliganiškais demonstrantų 
ekscesais. Klerikalų gi laikraš
čiai mėgina pasidaryti iš jų po
litinio kapitalo saVo partijai. 
Jie sako, kad komunistai savo 
barbarišku elgesiu pilnai pat(dr-1 
tiną senosios valdžios politikos 
teisingumą. Ar galėjusi, girdi, 
valdžia tokiems gaivalams duo
ti laisvę? Ir jeigu dabar naujo
ji vyriausybė paleisianti iš ka
lėjimų visils komunistus ir pa
naikinsianti karo stovį, tai, Lie
tuva atsidursianti pavojuje. Su 
ją pasidarysią tas pat, kas pa-į 
sidarė su Kerenskio valdomai 
Rusija.

Taigi savo chuliganiškais dar-1 
I bais kuopininkų demonstrantai I 
davė argumentų reakcijos pa- Į 
teisinimui. Kaip tik tuo laiku, I 
kada Seime buvo svarstomi so- Į 
cialdemokratų ir liaudininkų su
manymai apie amnestiją politi-1 
niems kaliniams, 
vio panaikinimą 
girną pilietinių 
klerikalai buvo 
kaip tik tuo laiku bolševikų va
dovaujamieji chuliganai pasi
skubino parodyti visuomenei, 
jogei jie laisve naudotis, kaip 
padorus žmonės, nemoka!

Tai išrodo, lyg butų tyčia 
daryta provokacija.

Ministerio Pirmininko 
pareiškimas

Del įvykių kubpininkų demon
stracijoje naujasis Lietuvos 
premjeras p. Sleževičius (kuris 
tuo 
eiti 
d ai

apie karo sto- 
ir apie atstei- 
teisių, kurias 
palaidoję, —

pa-

laiku dar nebuvo pradėjęs 
savo pareigas) padarė spau- 
sekančių pareiškimų:
‘‘Ligi naujai Vyriausybei- 

perimant valdžią pasilieka 
veikti senoji Vyriausybė, ji 
privalo ligi pačiai valdžios 
perdavimo valandai saugoti 
šalies santvarką ir vykdyti 
įstatymus ir tuo pačiu yra at- 
sakominga už visus įvykius, 
kurie tuo laiku galėjo turėti 
vietos. Tad ir už pereito sek
madienio neatsakomingų ele
mentų suruoštas priešvalsty
bines eisenas su visuomenę er
zinančiais 
sAkominga 
bėgai iojusi 
vyriausybė
reikalų min. p. Endziulaitis”.
Kuomet naujojo ministerio 

pirmininko buvo paklausta, kaip 
bus pasielgta su tais gaivalais, 
kurie mušė nekaltus praeivius 
“kuopininkų” demonstracijos 
laiku, tai p. Sleževičius atsakė:

“Bus padarytas energingas 
tardymas ir kaltininkai einant 
įstatymais bus tinkamai nu
bausti”.

ekscesais yra at- 
iki šiai dienai te 
senoji d-ro Bistro 
ir specialiai Vid.

Valdžia, žinoma, kitaip ir ne
gali pasielgti. Bet čia kyla klau
simas: kodėl klerikalinė vyriau
sybė leido tiems bolševikiškiems 
chuliganams per keletą valandų 
Kauno gatvėse šeimininkauti, 
kaip jiems patinka?

Pirmiaus būdavo, vos žmogus 
sučiaudi gatvėje, tuojaus prie 
jo prišoka žvalgybininkai ir 
areštuoja arba, nusigabenę į po
licijos nuovadą, muša ir spardo. 
O dabar btrrys ‘‘kuopininkų” su 
raudonomis vėliavomis ir gies
mėmis maršavo per [ miestą; 
apie tą būrį rinkosi visokių val
katų gaujos; eidami jie užpul
dinėjo ramius žmones. O En- 
dziulaičio policija nieko tiems 
demonstrantams nedarė!

(Tęsinys)

šiuo įstatymu Amerikos lietu
viai įžeisti. Amerikos spauda 
apie tai daug rašė, bet reikiamo 
dėmesio į tai musų nebuvo at
kreipta.

šio įstatymo blogumas yra 
tiek aiškus,' jog kai įstatymo 
vykintojams tenka susidurti su 

I faktais, kad privalomasis pri- 
I verstinai likviduot turtas ei- 
Inant svetimšalių nejudinamojo 
Į tu^to likvidavimo taisyklėmis, 
(pasirodo esąs lietuvio rankose, 
I tenka ieškot išeities iš įstaty
mų. Įstatymų vykdytojas (šiuo 

Į atvejų žemės Reformos Valdy
ba) nedrįsęs šio įstatymo išpil
dyt, palikdamas “laikinai, kol 
bus peržiūrėtas įstatymas” visą 
žynę savininko žinioj. (Paimti 
kR>elėse žodžiai — ž. R. V. mo
tyvas). Arba vėl. Be galo daug, 
ypač paskutiniu metu, amerikie
čių lietuvių nori įsigyt Lietuvoj 
nejudinamo turto. Ypač daug 
perkama žemių; patys kol kas 
nenorėdami grįžt, paveda perka
rtąsias žemes savo giminėms 

1 valdyti. Amerikos lietuvio var
du, kaip svetimšalio, notaras ne
turi teisės daryt pripažinimo 
nuosavybes ir šiuo nerado tiks
linga griežtai prisilaikyt įstaty
mo. V. R. M-ja “išimties tvar
koj” duoda teisės lietuviams 
pirktis nejudomąjį turtą. Ir 
pirmo ir antro atsitikimų turi
me pakankamai, kad galėtume 
pasakyti: turime įstatymą, ku
rio vienu atveju sąžinė neleidžia 
vykint, antru atveju — “ištim- 
ties tvarkoj” vykiname, kas tuo 
įstatymu uždrausta.

Mums teko kalbėti šiuo reika
lu su kai kuriais asmenimis, ar
ti buvusiais prie šio įstatymo in
iciatorių. Vienintelis argumen
tas prieš musų siūlytą padaryt 
iš įstatymo išimtį, nors Ameri
kos lietuvių naudai, buvo tas, 
kai girdi, įstatymas turi būt vi
siems lygus, kad tuo nusidėsi- 
me įstatymo objektyvumui. Ar
gi taip? Įstatymus leidžia val
stybė. Kas gi yra toji valsty
be?

jos turi lygių teisių 
kaip rusai, vokiečiai ir 
mai progai pasitaikius 
statė savo "kitų paniektą teisę 
savaimingai gyventi, susikūrę 
nepriklausomas valstybes. Šių 
taip ryškių faktų akyvaizdoj 
vienų valstybių sudedamų ele
mentų pradėta laikyt ne tauta 
— t. tikros teritorijos žmonės, 
bet tauta — nacija. Taigi tau
ta — nacija (Lietuvoj — lietu
viai), kaipo svarbiausias Val
stybės elementas, valstybės stei
gėja ir jos faktinoji vedėja, 
įstatymus leisdama turi turėti 
galvoj pirmutinį tikslą, kad tie 
įstatymai butų tikriausios prie
monės jos ekzistencijai saugot, 
turi laiduoti* geriausias sąlygas 
nacijai tarpti. Kaip per di- 
džiaus^is savo 'sūnų vargus ji 
sugebėjo susispiestu nepriklau
somos valstybės organizmą, taip 
ir toliau jos* šventą pareiga ves
ti tą tautą naciją į tobulesnę pa
čių tautų sugyvenimo organiza
ciją. Jeigu ji nukryps nuo ke
lio, kažkokių abstraktiškų, nie
kam pasauly neprivalomų ir 
naujo mokslo atmetamu, įstaty
mų objektiviškumu dėka, tai ga
li susilaukt liūdnų padalinių.

Įstatymus, kad Lietuvoj lie
tuvis neturi teisės turėt turto; 
kraštui kenksmingas ir reikalin
gas skubaus naujo Seimo per
žiūrėjimo. Tesie mums pavyz
džiu vokiečiai, kurie savo B. G. 
B. (Bruergesliche Gesetz Buch) 
sugebėjo įdėti tokius straips
nius, kuriais vokiečiai, nors ir 
kažkokios valstybės piliečiai, ga
rantuojama visa tai, kas ir Vo
kiečiui Vokietijos piliečiui.

Šio įstatymo pakeitimo ypač 
laukia Amerikos lietuviai.

L. Ind.

gyventi, 
k. Par
jos at-

žmonės, 
teritorijoj 
valdžiai, 
valstybę prieškariniai teoreti
kai. Bet Didysis Karas faktą 
savo tiksiu ' skelbimo’ — visos 
valstybės sakėsi kariaują dėl 
tautų apsisprendimo—ir pokari
nis įsikūrimas naujų valstybių, 
įnešė į valstybės sąvoką labai 
svarbią ir esmingą pataisą. Nau
jos valstyliės teisės teorikai sa
ko, Igid esą kariauta dėl tautų 
apsisprendimo. Čia turėta gal
voje ne abstakti tauta — žmo
nės kurios nors teritorijos," bet 
konkreti tauta, tauta nacija — 
lietuviai, suomiai, lenkai etc. Ir 
naujas pokarines valstybes įkū
rė ne gyventojai Kauno-Vil- 
niausSuvalkų gubernijų, bet lie
tuviai ne Kurliandijos uk. g
gyv., bet latviai etc. Lietuviai, 
latviai, estai — etninės grupės, 
palaikiusios savo tautų ekzisten- 
ciją nuolatiniu nusivokimu, kad

Kodėl ? Ar tiktai visa ta ‘‘kuo- 
pininkų” demonstracija nebuvo 
surengta su žvalgybos žinia? f
Net ir komunistams pasidarė 

nejauku
|<uomet Lietuvos visuomene 

kaip vienu balsu pasmerkė chu
liganiškus komunistų demon
stracijos išsišokimus, tai ir pa
tiems komunistams ėmė dary
tis nejauku.

Lietuvos laikraščiai rašo, kad 
rimtesnieji ‘/kuopininkai” reiš
kia savo nepasitenkinimą tąja 
demonstracija. Jie sako, kad ei
liniai I komunistų nariai nieko 
-nežinoję apie savo vadų planus 
ir tas visas skandalas įvykęs 
jiems visai netikėtai. Jie žada 
paskelbti, kad jie nėra atsako- 
mingi už tamsių gaivalų dar
bus.

(Galas).

gyveną tam tikroj 
ir priklausą vienai 
Taip apibudindavo

[Pacific and Atlantic Photo]
Oliver H. Wallop iš Wyomin- 

go, kuriam teko grafo titulas. 
Jis važiuoja į Angliją perimti 
nuo mirusio brolio tą titulą.

Nėra kitę šaltinio, 
iš kurio plauktų, 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

——— ■ ' ...................................- '
Klad Farrer. Vertė Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo
(ROMANAS)

Tamsta jas matėte? 
atsakė

■ ištik-

nic-

apie 
gra-

Nėra kalbos apie tai, 
ten nuvykčiaii ? Kodėl 
tai palakėte? Tamstos, 
žinote tai, ko aš neži-

M-r Di burga s man pasakojo, 
jog jis žinojo_koletą annamfe- 
čių, kurios išvyko kartu su sa
vo vyrais į Prancūziją... Ir, 
palaukit, parodoje prieš pen
kis metus buvo šokėjos Kombo- 
džio karaliaus, ir jos šoko Mar
selyje ir Paryžiuje... Aš dargi 
atsimenu, jog man labai* norė
josi jas matyti ir jog man to 
neleido

—Ne, niekuomet - 
Ona savo lygiu balsu., 
rųjų, buvo sunku sulyg garso 
jos balso apibudinti būdą jos 
minčių, — mes jų taipgi 
kuomet nematėme...

—Bet tamsta girdėjote 
jas? Jos ištikrųjų labai 
žios? — užklausė Ko Mi

—O! tikriausia! Juk jos šokė
jos karaliaus, ir jas, taigi, iš
renka stropiai, pirm negu pa
švęsti šokiams. Jos tikriausia 
pačios gražiausios kalarystės 
mergaitės... O kombodžietės sa
ko, viršija visas...
' — O tamstos kombodžietei ?
— užklausė Ko Mi, be mažiau
sio suktumo.

Jos buvo taip meilios../
Bet Ona kukliai atsakė:
—O, ne! ne! mes iš Tonki- 

no... Hanojaus Tonkino... Ha
nojuje žymiai gražiau, negu 
čia, gražiau, negu Saigone... 
Tamsta pati pamatysi, kuomet 
pabuvosi ten..

Ko Mi pašoko...
—Kaip, kuomet aš ten pabu

vosiu? 
tad aš 
įamstos 
reiškia, 
nau?

Tai nebuvo Pfu, su kuriuo ji
nai kalbėjo, ir Ko Mi ėmė duoti 
vienas po kito klausimus. Bet 
pasekmės buvo taip gi verks
mingos. •

—Taip, ne gi, — išsiblaškiu
siai kalbėjo Ona, —ne, žinoma, 
mes nieko nežinom. Mes tiktai 
girdėjome... Ar netiesa. Ninet, 
ar netiesa, Ninon? Pasakojo, 
jog m-r Diburgas turi važiuoti 
į Tonkųią... Ir tamsta, ištikro, 
nieko nežinojai, tamsta pati?

Pas jas buvo labai patenkinta 
išvaizda. Kadangi Ko Mi tru
putį nusistebėjo, tai jos paaiš
kino, kiek susigėdę bet besijuo
kiančios, — todėl, kad jos jau 
buvo nevisai arijietėmis, ’bet 
dar—dar nevisai europietėmis:

—Nereikia ant musų pykti... 
Bet tai mums teikia nekurį ma
lonumą... matyti, jog tamsta 
nežinai, nors tamsta ir nečio
nykštė... Supranti tamsta, mes, 
Arijos moterys, mes beveik 
neegzistuojame... Mes klauso
me tai musų gyvenimas. Mote
ris, kaip tamsta, kuri liepia, 
valdo, mums rodosi nepapras
ta!... Ir štai, kuomet pasirodo, 
jog tamsta ko nors nežinai, jog 
tamstą neįspėjo, su tamsta ne
pasitarė, — gal būt negerai 
tamstai sakyti tai, — bet tai 
švelnina musų likimą, ma
žina musų beviltę padėtį... Tam
sta nepyksti už tai, kad aš 
tamstai tai kalbu?...

Ne, žinoma, Ko Mi r^pyko. 
Jinai buvo suįdominta. Buvo, 
reiškia, dalis tiesos toje Tonki
no istorijoje, apie kurią jinai 
pirmu kart gyvenime girdėjo 
nuo Pfu?

Pas ją atsirado noras tuo- 
jaus pat vykti namon. Dibur
gas grįš tiktai rytoj. Nesvar
bu. Jinai norėjo būti ten anks
čiau, kad jo laukti.

Prie to gi buvo neišmintinga 
užsilaikyti: reikėjo pasiekti pa
kraščių “Nefrito rašalinės” ge
rai prieš sutemas...

Jinai tai pasakė. Ir trys duk
terys Pfu patvirtino, tai tik 
užsiminus apie tigrą, pruban- 
dantį nakčiai prisiartinus, nu-
gąstaujančios juodos akys plė
tėsi iš baimės:

—Tai daug pavojingiau, 
gu manoma! 
r<3 Ona. —

ne-
— sudrebėjus, ta 

Tamsta žinai,

kuomet nepastebi jo atėjimo, 
sinjoro tigro. Jis guli krūmuo
se arba ant uolos... Ir puola 
netikėtai, kaip laibas..,

Ninet privedė annamišką pa
tarlę: “Tas, kas jį matė, gali 
visuomet papasakoti apie jį, bet 
tas kas jo nematė, būna suės
tas.”

—Suės?... Brrr!..
—Tamsta neturi trukti, jeigu 

nenori būti priversta joti pašo- 
kais pusę kelio...

I —Palauk tamsta,—tarė Ni
non, — aš liepsiu 
tamstos arklį.

Ko Mi sutiko, padėkojo:
—Tai tiesa, kvaila, pas mane 

dargi nėra revolverio.
Ona ir Ninet, nustebintos, 

ištiesė rankas:

pabalnoti

(Bus daugiau)

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias ; 
Lietuti^ Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES * 
FURNITURECO. *

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

Dvi Didelės Krautuvės 
Įįęoįk^rmtaM (tepamu 

JonAsi a kaus. . Rmsn

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

■■■M
GULBRANSEN PIANAI

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

JOS. F. SUDRIK
Pianų Krautuve 

3343 So. Halsted St.
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Kraujo, odos,. chroniškasLietuvių Rateliuose.

LIETUVIS

Šokiai parkuose

SkausmoPeilio

KIMBALL

gembleriauti

Smulkios Žinios Boulovard 4189 Flint’o išradi

ir kadi
vieam
vai

savo

BILL rS^UNCLE

•u**'*

spe- 
jusų

buvo
Mat 

nedė-

senas žaizdas, ligas rectal,i 
slaptas ligas vyrų ir moterų i

X UlUAT’S V 
Ht COT TO 
BE STUCk UP 

ABOLFF ? >

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

M
- AAMT VOU \ 

UEAUt> ABCUTA
H\S

\MAXrvOMOBUJE?

/ Y'OUdUTK \ 
BUC* 
ABOUT 

AL-L TUE pASEVS 
. WS COT OKI ,

įei politikie 
tokį injunc

Peštynės dėl teisės 
gembleriauti

Graborius ir Pagrabą direktorias 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St., Ckicago

GtAUS

DR. VAITUSH 
OPTOMETKI8TA8

Prisipažino prie sukty 
bių balsavimuose

Louis K e r n 
N. Winchester Avė
GYSLOS $25.00Del politikierių 

nusižudė

x > S
<X BETCJAk

THEEE 
ISMOULD BE * 
/ RUBBEU 
J’tU.E. OU TUE 
f VLYUMEEU U

ris su savo nedora Šaika sunai
kinęs jo reputaciją ir net svei
katą, nes tapęs tos šaikos pa
saliniai užpultas ir sumuštas, 
nuo ko ir pradėjęs sirgti.

Jo lazdą ir skrybėlę rasta val
ty, bet lavoj tas tebėra nesuras-

g a r b a g e 
dienų strei- 
nieko nelai- 
juos visai

Frank Kamin, 513 
., parašęs graboriui

Phone Boulevard 5208 
Privatiniai Ambulansal

I. J. ZOLP

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, 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 saphai; o išaiškini
mui kas nakjk sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
siuntimu 75 centai.PIANŲ KRAUTUVĖS 

1922-32 So. Halsted Street 
4177-83 Archer Avenue

K? reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

Nicholas Michels, 6<r 
metų buvę^ 

pagelbininku 
prisigirdyda

CHICAGOS 
ŽINIOS

Ir Būna Pilnai 
Patenkinti

Daugiau Parsiduoda Negu Kitų

Graborius ir JlaLsamuotojas
1911 Canalport Avė.

Patarnauju simpatiškai, manda
giai ir pigiai. Automobiliai ve

stuvėms, krikštynoms ir tt.

Telefonas Roosevelt 7532

Nedėlioję, 27-tą d., čit 
surengta iškilmė Jonams 
Joninės pripuolė 24 d., o 
lioje buvo švenčiama varduvės. 
Bet kas keisčiausia, kad net 6 
Jonai buvo. Ta iškilmė buvo su
rengta pas ponus Gustus, 5814 
So. Sacramento. Ten buvo su
kviesti visi Jonai, kurie visai h 
nežinojo apie tą iškilmę. P-nia 
Feravičiene viena iš sumanyto
jų ir rengėjų su p^nia Gustus 
surengė skanią vakarienę, be 
jokio naminio raugalo, kas tarp 
lietuvių dabar yra didelė rete
nybė. Po vakarienės yisi gražiai 
linksminos iki "Vėlam nakties 
laikui. Reikia ištarti ačiū rengė
jams už tokią puikią iškilmę — 
ponioms Feravičienei ir Gustus.

— J. J. K.
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A. MASALSKIS
Graborius .

NAUJIENOJ 
1739 S©. Halsted St, 

ChicoSA Hl

Mrs. Vera Flynn, 4451 Sunny- 
side Avė., pagimdė Ashland 
Blvd. ligoninėj 19 svarų kūdikį. 
Daktarai sako, kad tai labai re
tas atsitikimas. Motina 
kis sveiki.

bus užbaigta Moosęheart mies 
tely, kur yra tos draugijos prie 
glaudos ir mokyklos.

f
....

AKIŲ 8PECIAI 
aklų įtempimą,

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė

Du balsavimų klerkai iš 20 
wardo prisipažino prieš granu 
jury, kad balsavimų teisėjų įsa
kymu, jie pereitais nominacijų 
balsavimais i>apildę didelių suk
tybių.

Vienas tų klerkų liudijo, kad 
balsai buvo suskaityti kaip rei
kiant ir teisingai, bet kitas to 
paties pricinkto klerkas pareiš
kė, kadjokio balsų skaitymo ir 
nebuvo. Pasak jo, paduotieji 
balsai visai nebuvo skaityti, bet 
tik balsavimų teisėjai įsakė tani 
tikrą skaičių balsų įrašyti kiek
vienam kandidatui. Esą teisė
jai pasakę, kad jau iškalno yra 
nuspręsta kam turi tekti 20 
wardas, todėl nėra reikalo bal
sus ir skaityti. Didžiuma balsą 
buvusi užrašyta Crowe-Barreti 
republikonų frakcijai.

Vienam klerkui prisipažinus 
prie suktybių, prisipažino ir an-

Chicagoje dabar laiko 
konvenciją Royal Order 
Moose. Dalyvauja apie 150,000 
delegatų ir svėčių. Konvencija 
atidaryta priėmimu 5,000 naujų 
narių Cįicagoje. Konvencija

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

Sustreikavusieji 
handlers po dviejų 
ko sugryžo j darbą 
mėję, prigrūmojus 
pašalinti iš darbo. Jie sustreika
vo kartu su inžinieriais, kuriais 
pasiremiant jie tikėjosi streiką 
laimėti. Bet inžinieriai sugryžo 
j darbą davus labai neaiškų 
prižadą pakelti algą; liko tik 
vieni šiukšlių darbininkai, kurie 
vieni, be inžinierių, streiką lai
mėti vargiai galėjo tikėtis, todėl 
ir jie gryžo į darbą, nieko ne
laimėję. Jie reikalavo pakelti

žiaus, per daugelį 
vahst. prokuroro 
turbūt nusižudė, 
mas Fox upėj, ties Cary, III. Jis 
paliko keletą raštelių, jų tarpe 
du adresuotus publikai, kuriuo
se jis prisipažysta einąs nusižu
dyti, nes nebegali pakęsti skau- 
srfių ir kentėjimų. Jo sveikata 
yra suirusi ir serga*sunkia nepa
gydoma liga. Bet labiausia jis 
kaltina politikierius, svarbiau
sia valst. prokurorą Crowe, ku-

tras klerkas, kuris teisinosi, 
kad jis pirmą kartą liudydamas 
melavęs todėl, jog gavęs prigru- 
mojimą ir įsakymą nesakyti 
tiesos.

Dabar j ieškoma tų balsavimų 
teisėjų, kurie davė įsakymą ne
skaityti balsų. Bet jų nesuran
dama, nes jie buk pabėgę, kad 
jie galį būti pašaukti prieš 
grand jury. Per juosius norima 
prieiti prie augštesniųjų politi
kierių, kurie davinėjo teisėjams 
įsakymus, nes teisėjai ir kler
kai be kieno nors (sakymo ne
būtų tokių suktybių darę.

JONAS ALBERKTA3
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 3 'dieną, 8:11 valandą 
ryto, 192G m., sulaukęs 46 me
tų amžiaus; gimęs Lietuvoj, 
Šilalės parapijoj, Vaitimienų 
kaimo, palikdamas dideliame 
nubudime savo mylimuosius ir 
mylinčius 4 sūnūs,' 1 dukterę ir 
žentą Žavviecky ir 2 brolius 
Amerikoj, ir motiną, 1 brolj ir 
2 seseris Lietuvoj.. Kūnas pa
šarvotas, randasi pas I. J. Zolp, 
1646 W. 46th St.

Laidotuvės j vyks Liepos 7 
dieną, 8 valandą iš ryto iš I. 
J. Zolp koplyčios j Švento Kry
žiaus parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamainos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. .Jono Alberkto gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da-i 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, *
Sunai, Dukterė ir Broliai

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zofp, Tel. Boule
vard 5203.

Trijuose parkuose — Gar- 
field, Humboldt ir Douglas, įve
sta šokius lauke. Tam tikslui 
tuose parkuose pabudavota di
deles šokių platformas, šokiai 
bus penkis vakarus į savaitę ir 
tęsis nuo 8:30 iki 11:30 vai.

Garfield parke šokiai bus an
tradieniais, trečiadieniais, ket
virtadieniais, penktadieniais ir 
šeštadieniais.

Douglas parke šokiai bus pir
madieniais, antradieniais, trečia
dieniais, penktadieniais ir šešta- 
deniais.

Humboldt parke 
niais, trečiadieniais 
dieniais, penktadieniais 
tadieniais.

Illinois valstijoj yra griežtai 
uždrausta gembleriauti. Už
drausta net ir laižybas priimi
nėti, ypač yra uždraustos laižy- 
bos dėl arklių lenktynių. Ark
lio lenktynių laižybos yra už
draustos jau pter 22 metus ir vi
sose lenktynėse to buvo laiko
masi. žinoma, laižybų būdavo, 
bet jos būdavo slaptos ir perse
kiojamos valdžios. Bet štai da
bar sumanė surengti arklių 
lenktynes Illinois Jockey Club, 
kuris turėtų būti neva žokėjų 
(jojikų lenktynėse) kliubas, bet 
kuris ' ištikrųjų yra valdomas 
vienų politikierių ir kurio pir
mininku yra Cook pavieto kler
kas Robert M. Sweitzer, kdris 
niekad žokėjų ir nebuvo.

Arklių lenktynės yra labai 
pelningos, bet tik tada, kada e> 
na didelės laižybos. Politikie
riai tad ir sumanė pasipelnyti. 
Bet norėdami daugiau pelnyti, 
jie nenori pasitenkinti slapto
mis laižybomis, kuriomis reikė
jo tenkintis visoms lenktynėms 
jau per 22 metus, bet sumanė 
padaryti pilnai atviras, viešas 
laižybas, viešai pardavinėjant 
laižybų tikietus tam tikrose bu
delėse.

Gal butų politikieriai taip ir 
padarę, bet tokiam atviram 
gembleriavimui pasipriešino val
stijos prokuroras Crowe, kuris 
griežtai uždraudė visokias lai
žybas ir prigrūmojo pasiųsti ke
letą desėtkų savo policijos da
boti, kad lenktynėse nebūtų jo
kio gembleriavimo. Politikieriai 
tai užgirdę, labai (širdo h1 nusi
tarė tuoj aus kreiptis į teismą 
ir j ieškoti prieš Crowe injunc- 
tiono, kuris neleistų Crowe”kliu- 
uyti gembleriams 
lenktynėse.

Kalbama, kad 
riams nepasiseks 
tioną gauti, tai lenktynės turės 
užsidaryti, nes tada, be gemble
riavimo, jos neduosiančios poli
tikieriams užtektino pelno.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienos

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

Vąlandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 
pietų. Panedėiy ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Ncdėlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

Neprieštaraujantis praeitieji išgy
dymai padaryti be peilio ir skausmų 
kas ir padaro mano rupturos gydy
mą pasekmingesuiu. Užsiganėdini- 
mas išreikštas mano išgydytųjų 
ciantų privalo būti kelrodžiu 
rupturos gydymui.

Skaityk ką p. Kern sako:
“Aš turėjau tokią rupturą, kad net 

negalėjau nei jokiu diržu suvaldyti 
ir todėl aš baisiai kankinaus. 1904 
m., tai yra, dvidešimt du metai at
gal, aš nuėjau pas Dr. r'lint ir pa
ėmiau jo gydymą ir tapau išgydy
tas. Per tą visą laikų, dvidešimts du 
metus, aš nei ženklo rupturos netu
rėjau ir dabar esu sveikas ir rodos, 
kad niekados aš jos neesu turėjęs.

Bile vienas, turintis rupturą, gali 
eiti pas DV. Flint ir gauti tikrą ir 
teisingą gydymą; jeigu jie ima gy
dymą, jie turi būti išgydyti — ir ma
no nuomone, kad tai yra geriausias 
ir lengviausias 
mas”.

Lietuvių Dentistas patar- 
naus geriau.

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

1545 West 47th Street 
Netoli Ashland Avė.

pirmadie 
ketvirta 

šeš

VER1COSE
Aš taipgi gydąu pasididinusias gy

slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo 
per aštuonis metus neturėjau neį 
no negeistino atsitikimo. Kojos 
lieka taip dailios ir čystos kaip

[Pafcific and Atlantic Photo]
Ainiee Semple McPherson, Los Angeles evangeliste, kurią 

geg. 18 d. du vyrai ir dvi moterys buvo nugabenę į Meksiką ir 
išlaikė ją ten keletą savaičių. Birželio 23 d. jai pasisekė pasiliuo- 
suoti. Ieškoma piktadariai.

MnH

Eugene 
laišką, 

prašydamas pasirūpinti jo palai
dojimu, nuėjo į to graboriaus 
kiemą ir ten nusišovė.

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvio 

Graborius Chicagoje

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

OFISAS:

668 W. 18th SL 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
8288 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė 

linj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų
REZIDENCIJA:

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480

TELEFONAS CANAL 0464

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm 

Serganti 
VYRAI IR MOTERYS

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

tiškų Ligų.
Yra užkviečiami atsilankyti pas 

Dr. Rosh dėl pasitarimų dykai.
Kad tikrai ifityrus kiekvienos ligos 

prieža/iti, tam tikslui yra vartojama 
mokslinė laboratorija:

Kraujo analyza, egzam i na
cija su pagelba mikrosko
po, egzaminavimas šlapu
mo, spaudimo kraujo, 
X-Ray, kraujo ismieravi- 
mas ir kiti reikalingi eg

zaminavimai.
Per trisdešimtį metų Dr. Ross spe

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

Galvos skaudė- 
jimą, reumatiz- 

ĮS1 \ mą, širdies, skil- 
RV v’0’ ligas
W Ir daugelį kitų

if 7 vIR chroniškų ligų
Bf t y] kurios paeina iš 
u 4*7^^ kraujo ir nervų

r suirimo.
Kiekvienas vy- 

ras arba moteris 
kurie turj spau- 

, m n kraujo ar-B. M. Ross, M. D. f)a kitas užkre
čiamas ligas, tegul atsilanko pas 
Dr. Ross su pilnu užsitikėjimu, kad 
čia gaus geriausį medikai] gydymą. 
Bus suteiktas tas pats gydymas ku
ris yra išgelbėjęs tuksiančius žmo
nių nua suirimų proto, pfcralyžio, lo- 
comotor-ataxia, beprotybės, nuo am
žino paliegimo visam gyvenimui.

Nusilpę Vyrai!
Kad būti stipriu, vikriu ir turėti 

daug “pep’, jus turit savo nusilpimo 
ligas išgydyti. Kad vėl tapti atjau
nėjusiu ir prailginti savo gyvenimą, 
atsilankykit dėl specialio gydymo, ku
ris stimuliuoja giles (glaųds) kuris 
suteikia syvus kraujui, kuris pagelb
sti atgaivinti vikrumą ir stiprumą. 
Nieko nėra viršgamtiško apie 
Dr. Ross pasisekimą. Tai yra natu- 
ralė pasekmė. j

Trisdešimties Metų 
Praktikos

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

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

Yra du priėmimo kambariai ir de
šimtis privatinių gydymui kambarių, 
yra tinkamai prirengti dėl suteikimo 
sergantiems tikros pajrelbos. Kiek- -vienuH -vyra« iv rnotoris turėti
pilnų užsitikejirną j Dr. Ross jrytiy- 
mi), nes jis jau yra ižgydęs tūkstan
čius kitų žmoifįų.

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

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

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

Dvidešimtis penki metai tame 
pačiame name

•
Simpatiškas - 
Mandagu0 — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
. PAGKABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenie, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

RUPTURĄ
IŠGYDOMA

TAS
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

1545 West 47th Street
Pohne Bealevard 7539
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6 NAUJIENOS, Chicago, UI. Antradienis, Liepos 6, 1926

Ar myli savo gimines, sa
vo draugus Lietuvoje?

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI
^Jvw^^*»**w>X<**mw^v«»^zwwww**«^^*****^***

AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEMĖ
Prisidekite | šią draugiją 

Chicagos Lietuviu Draugija S. P. 
yra didžiausia savišelpos organiza*'

Tūkstančiai Lietuvos žmonių 
akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius nu
merius prisiųstų. Tur būt nė 
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 Lietuvos 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 nė 
partijine, nė tikybine skraiste. 
“Naujienos” yra visuomenės 
laikraštis ir jos tai visuomenei 
teisingai ir nuoširdžiai tarnau- i 
ja. I

yra didžiausia savišelpos organiza
cija Chicagoje — priklauso net 800 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas siekia arti $15,000. Yra trys 
skyriai pašelpos 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 priėmamęs ir 
ėielos 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 MicKevičlus, 1739 So. 
Halsted St. Tel. Roosevelt 8500.

Pavieniai nariai norinti įstoti j 
šią draugiją, galite paduoti prašy
mų bite vienam draugijos nariui, 
arba kreipkitės J “Naujienas”, čia 
galėsite išpildyti aplikaciją į Chi
cagos Lietuvių Draugija S. P.

Naujienos, 1730 So. Halsted St.

Pirmyn Mišraus Choro nariai su
sirinkit Utarninke. Liepos 6. d., 7:30 
vai. vakare, p. K. Nurkaičio laikrod
žių ir auksų daiktų krautuvėj, 1850 
W. North Avė. Pažiūrėsite paveik
slus. Taipgi kurie dar nesugrąžinote 
ikusių Socialistų Partijos Presos 

pikniko tikietų, tai juos atneškit ir 
)riduokit.

— A. Vili*

Roseland, III. Liepos 6 d., 7:30 v. 
vak. Aušros kambariuose, 10900 So. 
Michigan Avė., įvyks Lietuvių Inipro- 
vement ir Benefit Kliubo pusmetinis 
susirinkimas. Bus jame pusmetinis 
raportas ir įvairi dalykai svarstoma. 
Visi kliubo 
skirtu laiku, 
smė 50c.

nariai atsilankykite pu- 
Už neatsilankymą bau-
J. TamašauMkas, seki.

Bridgeport. — Saldžiausios Šir
dies V. Jėzaus draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyks antradienyj, lie
pos 6 d., 7:30 vai. vakaro, Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Vi
si nariai esate kviečiame pribūti, 
nes randasi daug svarbių reikalų 
aptarti. Taipgi atsiveskite draugų 
dėl prirašymo. —A. Bugailiskis.

Tel. Yards 7282
Res. Tel, Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
Inikom malevą, popierą, , 

stiklus ir t. t.
3140 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
Spausdinam įvairius spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

710 W. 33r<! St., Chicago, III. ' 
Tel. Yards 6751

Studebaker automobi- 
/^^fl^Hliai yra vieni iš tvirčiausių 
W mryir ka*noa prieinamos, nes 

kompanija pati viską ga
mina. Tokiu budu Stude

baker ir yra užvadintas “pne profit 
car“. Niekas kito pelno- nugauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus, transmission, diffo- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalį iš kitų kompanijų. Tai
gi kas manot pirkti ar mainyti ant 
naujo, meldžiu pašaukti mus, mes 
atvažiavę jums nuodugniau išaiškin
sime.

DIDŽIAUSIAS BAHGKNAS 
CHICAGOJ

Didelis Buildingo lotas už $390
Geriausiame residencijos distrikte 

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

Union Bank of Chicago Trustee 
Title Guaranteed Chicago Title 

and Trust Co.
Rašykite

WM. GREENEBAUM 
2048 Strause Bldg.

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

Chicagos Lietuvių 
Draugijų. Valdy- 
bos 1926 metams

Chicagos Lietuvių
Draugijų Valdy-
bos 1926 metams

D.

Milda Auto Sales
3121 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1685
Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

/■ ’"—————
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. .

Te). Lafayette 8705-^8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

įieško darbo

FORDAI
PRALENK Šitų *— atnaujinti tro- 

kai nauji bodies — visokio ! 
liaus. $150 ir aukščiau. Su ir 
starterių.

ROY F. MUDD MOTOR CO.
Autorizuoti Fordo Pardavėjai 

4301 W. Madison St. 
Austin 2644

PARDAVIMUI

be

PARSIDUODA 2 augštų namas, 1 
augštas krautuvė ir 6 kambariai, 
antras augštas 6 ir 4 kambariai, ga- 
radžius 1 mašinai.

1408 So. Union Avė.
4 FLATŲ po 4 kambarius ir už

pakalyj mažas medinis 
kambariai ir daržinė.

1408 So. Union
Savininkas

1410 So. Union
2 augštas

namelis, 3

Avė.

Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė^ biznis geroj vietoj ir gerai 
išdirbtas per 4 metus. Priežastį par
davimo sužinosite ant vietos, 
parduoti į trumpą laiką.

Kreipkitės.
10507 Edbrooke Avė.

Tel. Pullman 4097

SAVININKAS parduoda bargena 
tifems, kurie supranta bargeną, kuo
met jį pamato. \

4-5 kambarių flatas 6328-30 South 
Albany Avė.; 3241 W. 62nd St.; 
Krautuvė ir flatas, 3514 W. 59th St. 
irgi 3008 W. 59th St. Taipgi 5621 S. 
Kedzie Avė. Komišenas brokeriams. 
Pašauk

Prospect 8588

Turiu BARGENAS. Parsiduoda 5 kam
barių naujas bungalow. Cementuotas 
skiepas, dldclios viškos, 
čiai,

DRAUGYSTĖ ATGIMTIEM LIETU- IJAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE
VIŲ1 TAUTOS vyrų ir moterų val
dyba 1926 m.: Pirm. K. Lingvinas, 
3219 So. Lowe Avė., Pagelbininkas, 
P. štulienis, 3545 So. VValiace St., 
Nut. Ra.št., B. Dubinskienė, 3613 S. 
Parnell'Avė., Finansų Rašt., M. 
čeplinskis, 3533 So. Walace St., 
Kontrolės Rašt., J. Paltanavičius, 
3751 So. Emerald Avė. ir A. Ja- 
chunas, 561 W. Dekovven St., ir J. 
Mažilauskis, 3755 So. Emerald Av.,- 
Kasierius, S. Balsis, 3548 South 
Ix>we Avė., Durų Sargai: A. Tri- 

janis ir M. Mirakas. Susirinkimai 
atsibuna 1 sekmadieni kiekviono 
mėnesio, bažnytinėj svetainėj, 3501 
So. Union Avė.

TAUTIŠKAS KL1ŪBAS. Pirminin
kas J. Rūta, 3422 So. Lowe Avė.; 
Pagelbininkas K. Kunka, 2514 W. 
45th PI.; Nutarimų Raštininkas S. 
Kuneviczia, 3220 So. Union Avė.; 
Finansų Raštininkas J. Grinius, 
723 W. 34th St.; Kontrolių Rašti
ninkas F. Kasparas, 3534 So. lx>we 
Avė.; Kasierius J. Žilvitis, 3308 So, 
Emerald Avė.; Kasos Globėjai: J. 
Mačiulis ir W. Kleuba, 3113 South 
Halsted St.; Liet. Auditorium At
stovas P. Letukas, 818 W. 33rd PI.; 
Kliubo Trustistai J. Shembelis, 
L Rimkus ir A. Mašiekas; Susi
vienijimo Draugyfičių Komisija J. 
Katerius, W. Shimkus ir J. Shem
belis; Liet. Taut. Kapinių J. Ka- 
tėnas ir E. Bliumas. Khubo susi
rinkimai atsibuna pirmą sekmadie
ny kožno mėnesio, Chicago Lietu
vių Auditorium, 3133 So. Halsted 
Street.
J. L. A. T. Kliubo Sekretorius

S. Kunevicze

— ....................................... —.f -

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1926 m.: 
Pirm. M. Baigo, 5829 Whipple St.. 
Tel. Prospect 1904, Vice pirm. J. 
Makrickas , 4036 Brighton Place, 
Rašt. M. Chepulis, 3327 Le Moyne 
St., Fin. rašt. J. Radišauskas, 5124
Dukin St., Kontr. rašt. P. Laba- DRAUGYSTĖ LIETUVOS DARBI- 
nauskas, 2045 Willow St., Pagelb. I NINKU, 2156 W. 23rd S’f. Chica- 
M. Krajauskas, 1750 Wabansia I go, III. Pirmininkas Antanas Dra- 
Ave., Maršalka M. Žiūkas, 1406 N. I būtis; Pirm. Pagelbininkas Juozas 

' Paulina St., Kas. L. Striupas, 1823 I Žiurkauskas; Raštininkas Alexan- 
W North Avė. ' | dras Svaranavich; Finansų Rašt.

Simonas Judikis; 
Jurgis Gasparas; 
Adomas 
Strelkauskas; 
Jaukštis; Maršalka Kaspar Kiella 
ir Kazimieras Janulis; Teisėjas, 
Antanas Vepstas; Vėliavos nešė- 
jiai Mikolas Maciukenas ir Vladis
lovas Kiella. Mitingai laikomi kas 
3-čią nedėldienį.

Todėl jei jus mylite savo gi
mines, savo draugus Lietuvoje 

Vrr norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
darbuotės, bet visais einamais 
klausimais, kurie beatvanginiai 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelią — tuoj užsakykite jiems 
“Naujienas”. Jie jums bus di
džiai dėkingi, nes jus jiems 
Įteiksite kultūrinę dovaną ir 
sykiu dvasinj pasigerėjimą. 
“Naujienų” kaina metams j Lie
tuvą $8, pusei metų $4, trims 
mėnesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujienų” agentus, “Nau
jienų” skyriuose arba

šv. Petronėlės draugijos susirin- 
mas yra atidėtas ant utarninko, lic-j 
pos 6 d., 7:30 vai. vakaro, šy. Jur
gio parapijos svet., 32 PI. ir Au-| JIEŠKO darbo. Senyva moteris ir 
burn Avė. Taipgi narės, kurios pa- gera darbininkė jieško namų prižiu- 
siėmė tikietus nuo bunco party 
malonėkit sugrąžinti ant susirinki
mo. —A. Kliučinskaitė, rašt.

PABSIDIJODA bučernė ir 
grosernė, 5100 S. Marslifield 

' Avė. Visokių tautų apgyvento) 
vieloj. Atsilankęs visą patirsi 
ant vietos. W. Juris. Lafayette 
9233.

dvieji por- 
$4,800. Cash mažai tereikia. 
ZIGMONTAS GEDVILAS

11748 So. Peoria St. 
West Pullman, III.

Phone Pullman 5805

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO val
dyba 1926 m.: Pirm. A. J. Zalato- 
ris, 827 W. 33 St., Pag. Wm. Kriš
čiūnas, 9200 Woodland Avė., Nut. 
rašt. K. J. Demereekis, 3331 So. 
VVallace St., Fin. rašt. J. Balchu- 
nas, 10708 Roman Avė., Mt. 
Greenwood, III., Kas. Al. J. Kve
daras, 3224 So. Halsted St., Kontr. 
rašt. J. Yurijonas, 816 W. 33 PI., 
Kasos glob. A. šiaudvidis Susi
rinkimai atsibuna kas pirmą šešta
dieni kiekviono mėnesio, Audito
rium svetainėj, 3133 So. Halsted 
St., 8 vai. vak.; nariai priimami vi- 

•’si sveiki vyrai nuo 18 metų iki 40, 
tik lietuviai.

Kontrolės Rašt.
Kasos Globėjas

Malikauskas ir
Kasierius

Juozas
Jonas

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip Ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PRAKIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

AtMakymM: $100.00 ant ayk jr 
$6.00 į metus per visų 

likasį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų Ir kiekvienas centas atlieka 
tani tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio. mes greitai praleidžiame 
šj*utą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėt kitų.

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

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

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St

bu sekretorių

jūsų

Svarbus pranešimas Roselando, Pull- 
mano. Kensingtono ir West Pull- 

mano lietuviams

Nuo gegužės 31 dienos, palengvi
nimui viršuj paminėtų kolonijų lie
tuviams gavime “Naujienų” pavie
niais numeriais, atidarome “Nau
jienų“ pardavinėjimų ant sekamų 
kampų:

Michigan 
Michigan 
M i c h i gan 
Michigan 
Michigan 
Michigan

ROSELAND: 
Avė. 
Avė 
Avė. 
Avė. 
Avė. 
Avė

ir
ir

ir 
ir

St.
St.
St.
St.

103 St.
105 St.
108 
111 
113
115

WEST PULLMAN: 
Michigan Avė. ir 119 St. 

KENS1NGTON.
115 St. ir Front St.

PULLMAN:
111 St. ir Cottage Grove Avė.

čia visose paminėtose vietose 
“Naujienos" gaunamos anksti iš 
pat ryto kasdien.

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams, kurie gyvena tarp I.aflin, 
Hoyne ir 43-čios ir 56-tos,, Viršpa- 
minėtame apskrityje aprūpinu lie
tuvius “Naujienomis”, pertat kurie 
negaunat “Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvienų dieną anksti rytų. “Nau
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, 
5118 Sj. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.

įėjimo darbo. Geri namai daugiau 
pageidaujami negu alga. Geistina 
South Sidėj. Mrs. Jknush, 783B Green 
Street. Tel. Stevvart 8819.

REIKIA DARBInST
MOTERŲ

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
namo, čeverykų taisymo dirbtuvė ir 
saldainių krautuvė, 6 kambariai pa
gyvenimui. Yra dvejos mašinos dėl 
čeverykų taisymo. Vienas galima 
parduoti skyrium.

2053 W. 22nd Place 
Chicago, III.

BARGENAS
Parduosiu mano paties budavotą 5 

kambarių bungalovv. Viskas moder
niškai įtaisyta. Graži apielinkė, gera 
transportaci ja. Pigia kaina.

3621 W. 65th PI.
Prospect 7216

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

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS!
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms“ gana anksti. ! 
Už “Naujienas” galima mokėti sykj 
j savaitę arba sykj į mėnesį. Gyve- 
ranti pažymėtame zone, o da neap- 
tupinami ankstyvomis “Naujienomis" 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9668).

VIRĖJŲ, $25 j savaitę, arba $60 
j mėnesį, kambarys ir valgis, 
vų taisytojų, 
$40 j mėnesj, 
Prie counter 
savaitę. Indų 
savaitę. Merginų į dfrHųyg, 30— 
31 Hc j vai. Prie maglių, $13 j sa
vaitę, 5 dienos. Auklių, $15 j sa
vaitę. Prie garinio stalo, $60 į mė
nesj. Veiterkų, $16, 18, 20 j savai
tę. Dar turime ir kitokių gerų dar-

PARSIDUODA ! restoranas prie 
“South Water Markąt”. 1457 South 
Sangamon St. 11. ALAX.

SAVININKAS parduoda 2 flatų 
mūrinį namų ant Archer Avė. ir 
Keeler Naujausios mados įtaisymai. 
Bargenas. Savininkas bus prie namo 
šeštadienyj ir Sekinadienyj.

Telefonuok Kedzie 9379

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

SS*

ISRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJ1MUI bizniavas na

mas su 7 kambariais, apielinkė apgy
venta lietuvių. Gera proga HetuviA- 
kam daktarui ir vaistinei, lllth St. 
ir Homan Avė., Mount Greenwood, 
III. Savininkas

1331 So. Jefferson St.
Tel. Roosevelt 8164

STORAS ant rendos 4 kam
bariai pagyvenimui; elektra, ir 
vanos. Vieta tinkama dėl viso
kio biznio. Netoli lietuvių baž
nyčios. Garadžius 2 mašinoms. 
Jeigu kas norėtų, gali pirkti vi
są namų. 1434 S. 49th Ct. Sa
vininkas gyvena 4936 W. 1 Ith 
St., Cicero, III.

PASIRENDAVOJA 3 kambarių 
fialas dėl poros arba mažos šeimy
nos; labai gražioj vietoj, prie par
ko..

1
Avė.

5533 S. Claremont Avė.
Tel. Republic 9059 

blokas j rytus nuo VVcstern

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYK1T 35% 

Mes parduodame visiems olsalio 
kainomis

Lcvintbal Plumblng Sapply Co, 
1637 West Dividon SL, 

netoli Marshfield

8TOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia Ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbiiiinkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lawndalc 0114.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
. Grosemių, Bu- 

Černių, Delikate-
J/ ssen, Restauran- 

tų, Kendžių, Be- 
kernių. M u t ų 

?pecialumaa Geras patar* 
navlmas. žemos kainos. 

Sostheima, 1912 So State St.

IjO- 
$15 j savaitę arba 
valgis ir kambarys, 

merginų $3.50, $5 į 
plovėjų, $14,15, 16 |

PARSIDUODA delicattessen 
tuvė dėl ligos. Pigiai.

155 W. 59th Street

krau-

PARDAVIMUI saldainių krautuvė. 
Pardavimo priežastis —• turiu kitų 
biznį. 1428 So. Cratfford Avė.

South Park Employment Bureau
4193 So. Halsted St., 2nd floor 

Kampas 42nd St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

AUTOMOBILIŲ mechanikų, $37, 
$30, $27 j savaitę. Prie benčiaus 
pagelbininkų, 65c i valandą. Bus 
vaikinų, $65 j mėnesį ir valgis. 
Kubinei dirbėjų, 80c j valandų. Vi
rėjų, $40 j savaitę. Drill press ope
ratorių, $30 į savaitę. { dirbtuves 
vaikinų, $20, $22 j savaitę. Prie 
garažo vyrų, $30 pradžiai j savai
tę. Pasiuntinėjimui vyrų, 50, 55, 60 
centų j vai. Darbininkų, 50c j va
landą. Mašinistų 75c j vai. 
tojų, $25 į 
operatorių, 
50c j vai.
vai. Velderių, 85c j vai.

South Park Employment Bureau 
4193 So. Halsted St., 2nd floor 

Kampas 42nd St.

Pakuo- 
savaitę. Punch press 

50c j vai. Riveter’ių, 
Prie bačkų, 75c, $1 i

PARDAVĖJAMS PROGA

Algos, Bonus ir Komišenas

ši įstaiga niekados dar nesigarsi- 
no jokiame lietuvių laikraštyje jieš- 
kodaina pagelbos, bet kadangi musų 
biznis lietuvių tarpe išaugo, mes tu
rime gauti penkius salesmenus tuo- 
jaus, kad galėjus aprūpinti savo kos- 
tumierius.

Mes pradėsime su algos Bonusais 
ir Komišenu

Musų Westchester > “L” prapertė 
randasi prie pirmos stoties naujojo 
elevatoriaus ir turi tiesioginį susi- 
nešimą su vidurmiesčiu. Visi požemi
niai įtaisymai įvesti ir 15 naujų 
apartmentų jau stątoma ant šios že
mės. štai parodo didelį augimą ir 
gerą pardavėjams progą. Gan 
rai te atsišaukia.

SHEKLETONtBROTHERS
160 N. La Šalie Street

Room 416

ųs vy-

NAMAI-ZEME
$390

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

WM. GREENEBAUM 
\ 2046 Straus Bldg.

Tel. Harrison 9660

ARGO
Argo — naujas 5 kambarių mūri

nis bungalow. Naujos konstrukcijos. 
2 lotai. Vertas $9,5Č0. Kaina $8,000, 
$5,000 cash, likusi lengvais išmokė
jimais.

The Roy J; Mould Co.
7627 W. 63rd st., Argo, III.

MORTGEOIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgiėius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
8804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas. .

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

Phone Central 6260

Paskola namų savininkams nuo $200 
-------------- . .jj $2000. Užmokėjimui taksų, spe- 

$100 dėl pradžios kelionei į cialių assessmentų, pataisymui, už- 
.. ,----- ,» ja.i  .:1, mokėjimui skolų arba dėl title. Mė_nepnkulmybę. Padaro jus tik- nesįnįaja išmokėjimais, 

ru namų savininku. Kainą lo- RELIANCE REALTY 
to tik $485. Arti parko, gaio g0 N LaSalle St Franklin 1808 
transportacija. Bušai ir gatve- ----- -------------- ------ --------------
kariai. Nepraleiskite nepamatę REHCĄI/INGA pirmieji *r ant“®j* 

... . mortgečiai, stakai ir bondsai. VeikŠios puikios apielinkes. Tik, 12 greitai. NAUJIENOS, 1739 So. Hal
sted St., Box 798.mylių nuo vidurmiesčio. Klausk 

p. Leonardo Butkievicz.
Jacobson Co.
Grand Avė.

L. M.
7174

MOKYKLOS
•—— \ -----————————

Supirkinėjimas ir Mainymas
Turiu parduoti rezidencijos lotą už 

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

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

Vasarinės Klesos
dabar turime vasarinius kur- 
labai nupigintomis kainomis.

5 kambarių medinė cottage, aržuo- I 
lo baigtas. Pečių šildomas. Gatvė bru
kuota. Namas be skolų. Kaina $5,250, 
cash $2,000. 5248 So. Trumbul) Avė.

SHIVELY 4 WHITE 
Išskirtini agentai 

3044 W% 63fd Street 
Prospect 1616 <

TURIU parduoti lotą arti 
Lavvrence Avė. 30X125* Bar
genas, $200 įmokėti, likusius 
lengvais išmokėjimais.

Naujienos Box 809, 
1739 S. Halsted 'St.

PASITIKĖTINI maisto išdirbėjai 
reikalauja jauno žmogaus norinčio 
išmokti pardavimo amatą. Pirmeny
bė tiems, kurie parduoda į groser- 
nes ir jau turi tokį patyrimą. Turi 
būti atsakantis dėl bondso. $100.00 
į mėnesį kuomet mokinsis, alga ir 
komišenas kaip išmoks. Pristatykite 
rekomendacijas, patyrimą ir telefo
ną. Rašykite į NAUJIENAS, 1739 So. tik $5,700. Juozapas Gaižauskas^ 112th 
Halsted St., Box 807. ‘ ' -- -

PARSIDUODA naujas medinis 6 
kambarių namas. Didelis bargenas,

St. ir So. Turner Avė., Mt. Grden- 
vvood, I1L

Mes 
sus _ _
Specialės klesos dėl merginų, ku-1 
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

Praktiškos Automobilių 
, Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING

1507 West Madison St.

metams yra sekanti: Pirm. T. Ja
nulis, 3430 So. Morgan St., Pagelb. 
pirm. V. Paplauskas, 3213 Auburn 
Avė., Nut. rašt. P. Killis, 941 W. 
34th St., Turto rašt. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė., Iždininkas J. 
Racevičia, 3326 So. Union Avė., 
Kontr. rašt. J. Stonaitis, 3221 
Auburn Avė., Kas. glob.: J. Krikš
čiūnas, 3157 Emerald Avė ir Iz. 
Masaitis, 3211 So. Union Avė., Kny
giai, V. Stankus, 1819 So. 50th 
Avė., Cicero, III. ir F. Valančius, 
3422 So. Morgan St., Maršalka J. 
Budrikas, 3329 So Morgan St.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ ant Bridgeporto 
valdyba 1926 m.: Prez. S. Mažeika, 
3149 So. Halsted St., Vicc prez. J. 
Mineikis, 3219 So. Wallace St., Uut. 
rašt. D. Gulbinas, 3144 Wallace St., .
Turt. rašt. A. Lazauskas, 3339 So. | LIETUVIŲ TAUTOS' ŠVENT. MOR. 

parapijos 35 ir So. Union Avė. Či
kagoje. Vardai 
1926 m.: Pirm.: 
čius, pag. Jonas 
raštin. Jx»onas 
rašt, Ona Pomerikė, 
Jonas Rakas, 2as trustis Antanas 
Vaičis, 3as trustis Jonas Straz
das, Kasierius, Ant. Vaičis, Kas. 
glob.: Miklias Blažis, Barbora 
Vaičius, Jonas Rakas. Maršalkos: 
Vincas Kuzma, Jonas Bartašius.

Union Avė., Iždininkas j. Žilvitis, 
3310 So. Emerald Avė., Kontr. rašt. 
A. Radauskas, 3328 Auburn Avė., 
Maršalka V. Shulčius, 3358 South 
Lowe Avė., advokaas A. Stasiulio
nis, 3236 So. Halsted St., Politiškas 
atstovas J. Ažukas, 3301 Auburn 
Avenue.

naujos valdybos
Juozas Mickevi-
Bartašius, nut.

Labanauskas, fin.
las triuši i s

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ P. 
KLIUBO valdyba ant 1926 metų: 
Pirm. C. Kairis, 5128 W. George 
St ; Vice pirm. L. Striupas, 1823 
W.’ North Avė.; Nut. rašt. A. Wol- 
skis, 3341 W. Evergreen Aye.; Fin. | BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS' val

dyba: Pirmsėdis, Joe Balchunas, 
Pagelbininkas, Liudvikas Yucius, 
Nut. Rašt., AIex M. Yokubaitis, 
Kasierius, Ant. Stumbris) Finansų 
Rašt., Joe šama, Kasos Globėjai, 

Skirka, 
mėnesį

sekr. S. Buneckis,’ 3312 Wabansia 
Avė.; Kasierius C. Lukis, 1821 Ne- 
braska Avė.; Maršalka P. Radžiū
nas, 3308 W. Evergreen Avė. Susi
rinkimai atsibuna paskutinę Sere- 
dą kožno mėnesio.
3310 Evergreen Avė., Chicago, III.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AM. No. 1 valdyba 1926 metams: 
Pirmininkas, K. Devis, 5648 So. 
Bishop St., Tel. Republic 7411; Pa- 
gelbininkas, L Dabulskis, 1943. So. 
String St.; Nutarimų Raštčninkaš, 

' F. Motuzas, 2811 W. 63rd St., Tel.
Prospect 8752; Finansų Raštinin
kas, S. Stankus, 12417 So. Carpen- 
ter St., West Pullman; Kasos Glo
bėjai, D. Motuzas, 6935 So. Arte- 
sian Avė. ir O. Motuzienė, 4317 So. 
Hermitage Avė.; Kasierius, A. 
česna, 4501 So. Paulina St.; Mar
šalka, Petras Tiškeviče, 7009 So. 
Washtenaw Avė.; Ligonių apeku- 
nai, K. Duoba, 2146 W. 23rd St. ir 
O. Devienė, 5648 So. Bishop St.

Joe Janušauskas ir Krank 
Maršalka, Joe Jankauskas. 
Susirinkimai atsibuna kas 
antrą Subatos vakarą.

Su pagarba,
AIex M. Yokubaitis, Nut. Rašt.
5502 W. 23rd Place, Cicero, UI.

Mala! Kas Dedasi?

LIKTUVOS DUKTERŲ DRAUGI- I
JOS susirinkimai atsibuna antrą 1 
nedėldienį mėnesiui, sekmadieniais, I 
Mark White Square, paprastoj sve- I 
tainėj, pirmą valandą po pietų. » 
Pirmininkė, O. Mažeikienė, 3151 I 
Union Avė.; Nutarimų Raštininkė, Į Ji 
L. Skrickus,x 2419 W. Marquette I VVL '*•**■, 
Rd.; Finansų Raštininkė, A.<Wa-| 
lančunė, 5929 So. Throop St.; Kon-1 
trolės Raštininkė, K. Barčienė, 1333 I 
So. 48th Court, Cicero, III.; Kasosi
Apekunai, O. Dudanė, 7816-18 So. I t
Green St. ir J. Petraitienė, 3029 
So. Union Avė.; Maršalka, P. Gri-1 
gonė, 3322 So. Union Avė. I > JĮ------

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS vai- “Save” reiškia gelbsti; išgel- 
dyba: Pirm., J. Balčiūnas; Pagelb., išganyti; palillOSUOti; ap- 
L. Yučius; Nut. Rašt., A. Yoku- saugoti; nedaleisti; pasinaudo- 
baitis; Kasierius, Ant. Stumbns; ,, .. . , ...

-Finansų Rašt., J. šama; Kasos w J Ciedytl — bet Šitame atsitl- 
Globėjai, J. Yanušauskas ir Fr. kime reiškia ne daugiau, ne ma- 
Skirka; Maršalka, J. Yankauskas. I x. .. , . . ...1 žiaty kaip: taupyti ir pasinau

doti.LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGI
JOS valdyba 1926 m.: Pirmininkė, 

' A. Mažeikienė, 3151 Unięn Avė.: 
Pagelbininkė, M. Snuikienė, 4208 
Washtenaw Avė.; tyutarimų Rašti
ninkė, L. Skrickus, 2419 West Mar- 
quette Rd.; Finansų Raštininkė, 
A. Valančienė, 5929 So. Throop 
St., Protokolų Raštininkė, Įjarčie- 
nė, 1333 So. 48th Court, Cicero, 
III.; Apiekunai Kasos, A. Dudanie- 
nė ir Petraštienė; Kasierius, P. 
Snoliene, 6012 So. Francisco Avė.; 
Maršalka, P. Griganė, 3322 South 
Union Avė.

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

Garsinkitės Naujienose


