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Baisi amunicijos depo expliozija
Daug laivyno kareivių ir 

civilių žuvo
Gali trukt Rumanijos-Bul- 

garijos santykiai
Ispanijos diktatorių Riverą 

įspėja nesirodyt Paryžiuje

De Rivera įspėjamas nesi
rodyt Paryžiuje

Mieste išlipdyta plakatai, įspė
ja, kad “diktatoriams Pary
žiuje nėra vietos”

PARYŽIUS, liepos 11. — Is
panijos diktatoriaus atvykimo į 
Paryžių belaukiant, mieste ra
do iš nakties visur išlipintus 
plakatus, kuriuose de Rivera 
įspėjamas nesirodyti Paryžiuje, 
kadangi “diktatoriams čia vie
tos nčra”.

Policija turėjo daug darbo 
tuos plakatus nulupinėti. Vy
riausybė ėmėsi visų priemonių 
diktatoriui nuo bet kurių aten
tatų apsaugoti.

Baisi amunicijos depo eks- Rumanijos-Bulgarijos 
pliozija N. Jersey santykiai gali trukt Briand ir Gailiam gavo 

buto pasitikėjimą [Pacific and Atlantic Photo]
Gertrude Oderio (po kairei) garsi Amerikos plaukikė, kuri 

tikisi perplaukti anglų kanalą., šalia jos stovi jos tėvas.

į Dvi Cbicagos lietuvės už
muštos gelžkelio kryžkelėj
Monika Vaitkienė ir Antanina

Digrienė neteko gyvasties, 
Digrys ir Vaitkus sužeisti

Daug laivyno kareivių ir civi
lių žmonių užmušta; žalos 
apie $80,000,000

DOVER, N. J., liepos 11. — 
Jungtinių Valstijų laivyno 
amunicijos sandėliuose ties La
ke Denmark, N. J., šešios my
lios į žiemius nuo Dovero, va
kar apie 5V<> valandos po pietų 
prasidėjo baisus. sprogimai, 
supurtę visą apygardų per tris
dešimt mylių, draskydami na
mus, svaidydami nuo vieškelių 
automobilius ir tirštais durnų 
debesiais aptemdydami dangų.

Iš amunicijos depo ugnis pa
siekė už pusmylio nuo jo esantį 
Picatinny armijos arsenalą, ir 
bematant tūkstančiai granatų 
pradėjo griausti ir šaudyti į 
visas puses, skindamos ir nait 
kindamos visa, ką tik k liudy
damos.

Keturi šimtai akrų laivyno 
rezervacijos ploto visai sunai
kinta, nė vieno sveiko triobesio 
neliko. Visas plotas taip suar
dytas, išdraskytas, kad atrodo, 
kaip karo laukas po baisaus 
mūšio.

Du artimi miesteliai, Mount 
Hoi>e ir Rockaway, skaudžiai, 
nukentėjo. Mount Ilope beveik 
visai sunaikintas.

Kiek iš viso žmonių žuvo, 
kol kas tikrų žinių nėra, nes 
sprogimai tęsėsi per visą naktį, 
kartas nuo karto atsikartojo ir 
šiandie, taip kad katastrofos 
vieton pavojinga buvo prisiar
tinti. Manoma, kad užmuštų 
laivyno kareivių ir civilinių žmq 
nių bus apie šimtą ar daugiau. 
Kelios dešimtys sužeistų nuga
benta į ligonines.

Katastrofą, sako, pagimdęs 
perkūnas, trenkęs į vieną amu
nicijos depo magaziną.

Vokietija stengias 
prieš nedarbą

BERLINAS, liepos 11. — 
Stengdamos sumažinti nedarbą 
krašte, Vokietijos valdžia nuta
rs asignuoti 1O milionų dolerių 
krašto geležinkelių statybai,1 
kur tūkstančiai bedarbių tuo
jau galėtų turėt darbo.

Del įvykio sienoj Rumanija 
grūmoja atšaukt savo minis- 
teri iš Sofijos

RIKLU AREŠTAS, Rumanija, 
liepos 11. Del įvykusio lie
pos 8 dieną Bulgarijos partiza
nų puolimo Rumunijos sienos 
sargybos, ir kadangi Bulgarija 
atmetė Rumanijos reikalavimą 
atlyginimo, užsienio ministeris 
Mitilineau grūmoja atšaukti iš 
Sofijos Rumanijos ministerį.

120 asmenų buvę užmušta
SOFIJA, Bulgarija, liepos 11. j

— Iš Rusčuko, Bulgarijos-Ru- 
mani jos sienoj, gauta, nepatvir
tintų žinių, kad kautynėse 
Staroselo miestely buvę 120 as
menų užmušta.

26 bulgarai užmušti
BUČU A R ESTAS, Rumanija, 

liepos 11. — Karo ministerija, 
ištyrus pastarąjį Bulgarijos ko- 
mitadžų x (partizanų)" puolimą 
Dobrudžos apygardoj, nustatė, 
kad 26 bulgarai ir 6 rumunai 
buvo užmušti; pasigendama dar 
'dešimties rumunų, kurie vei
kiausiai irgi yra užmušti.

Partizanų buvę apie 250. Pa
darę puolimą, jie buvę įsiveržę 
tris mylias į Rumanijos teritori
ją, ligi pagaliau susitikę su 
Rumanijos pėstininkų kariuo
mene ir pabėgę atgal.

Kautynės Kinuose prasi
dėjo iš naujo

PEKINAS, Kinai, liepos 11.
— “Sąjungininkų” jėgos pradė
jo generalinę ataką kuominčunų 
(nacionalinės liaudies armijos). 
Netoli nuo Pekino eina smar
kus mušis ir anuotų trenks
mas girdėt Pekine.

Cechų generolas atsta-
tyta už fašizmą

VIENNA, Austrija, liepos 11.
— Generolas Gaida, Čechoslo- 
vakijos generalinio štabo virši
ninkas, staiga tapo paleistas 
“atostogoms”, sakoma, dėl' to, 
kad jis buvo uolus fašistų rė-

PARYŽIUS, liepos 11. — Po 
ilgų debatų atstovų bute, kur 
premjeras Briand kart kurtė
mis grūmojo nauju kabineto 
krizių, jei valdžia negausianti 
pasitikėjimo ir jei finansų mi- 
nisteriui Caillaux nebusią su
teikta nepaprastos galios leisti 
finansų įstatymus dekretais, 
atstovų butas . pagaliau 324 
balsais prieš 203 pareiškė pasi
tikėjimo valdžia ir 2(r9balsais 
prieš 247 pritarė finansinei val
džios politikai.

Finansų ministeris Caillaux 
žada greitai vykti į Londoną, 
kur jis pristatys planą tartis 
dėl Francuos skolų Anglijai 
mokėjimo.

Brity streiką remianti 
. soviety valdžią

BERLINAS, . liepos 11. — 
Laikomame čia pasitarime tarp 
sovietų Rusijos atstovų ir Bri
tų angliakasių unijos atstovų, 
rusai prižadėjo suteikti 500,- 
000 dolerių pašalpos Britų strei
kuojantiems kasyklų darbinin
kams. Britų atstovai betgi sa
ko, kad Rusų kasyklų darbinin
kai vargiai begu galį sudėti 
;okią milžinišką sumą, ir dagi 
didesnes sumas, kurios buvo 
siunčiamos į Angliją. Jie maną, 
kad tikroji tų pinigų versmė 
esąs Rusų valstybės iždas.

35 rusų mašinistai vyk
sta Amerikon pasimo

kyti pas Fordą• ___ __
RYGA, Latvija, liepos 11. — 

Po ilgų trukdymų, pagaliau 
trisdešimt penki rusų mašinistai 
gavo Vizas atvažiuoti į Jungti
nes Valstijas pasimokinti For
do Motor kompanijos fabrikuo
se Detroite. Jiem duota leidi
mas pasilikti Amerikoj šešis 
mėnesius. Susipažinę su Fordo 
fabrikų ir darbo metodais, jie 
stengsis payartoti juos sovietų 
fabrikuose.

Lenkų kabinetas pilnai 
sudarytas

’mėjas.
Į

ŠEIMYNOS TRAGEDIJA

VARŠUVA, Lenkija, liepos TORONTO, Ont., liepos 11.— 
11.—Premjeras Barte! pagaliau Daržininkas Patrick Fogerty 
pilnai sudarė savo kabinetą', įs- ’ nušovė savo žmoną, ketvertą 
teigtą po Pilsudskio pervarta 8»vo vaikų ir pagaliau pats sau
Prof. Suikovskis paskirta švie- galą pasidarė. Baisios tragedi-
timo ministeriu. jos priežastis nežinoma.

8‘/2 mėnesio už fašistu 
majestoto užgavimą
ROMA, Italija, liepos 11. —- 

Vienas akmenų tąsymo darbi
ninkas, Camillo Fedele, tapo 
nubaustas 81/2 mėnesio kalėji
mu už tai, kad jis užgaunamai 
atsiliepęs apie fašistų valdžios 
darbus.

Lloyd George užtaria strei
kuojančius angliakasius

Smerkia samdytojus, badu ma
rinimu norinčius sulaužyti 
darbininkų atsparumą

R1IYL, Anglija, liepos 11. -r- 
Lloyd George, buvęs premjeras, 
kalbėdamas čia skaitmeningame 
mitinge, užtarė streikuojančius 
anglies kasyklų darbininkus ir 
ragino teikti jiems pinigiškos 
paramos.

Lloyd George pasakė, kad
anglies kasyklų ssavinihkai ba
du marinimu nepriversią ang
liakasių pasiduoti, nors streikas 
ir ilgai užsitęstų. Angliaka
siams daroma didelė neteisybė, 
sakė buvusis liberalų premje
ras, kai marinimu badu jų mo
terų ir vaikų norima priversti 
juos priimti samdytojų diktuor 
j amas sąlygas.

Amerikietis teisiamas 
dėl šnipavimo

TOKIO, Japonija, liepos 11.— 
Nagasaky prefektūros teisme 
vakar prasidėjo tardymas bylos, 
kur kaltinamuoju yra Ameri
kos konsulato Nagasaky rašti
ninkas, Louis Vogelweid. Prieš 
kiek laiko Vogelweid buvo su
imtas laiku, kai jis fotografavo 
fortifikacijas, ir todėl kaltina
mas dol šnipavimo. Tardymas 
ehia uždarytomis durimis.

Ispanijos diktatorius 
viešės Paryžiuje ;

PARYŽIUS, liepos 1 L—Ispa
nijos diktatorius Primo de Ri
vera svečiuosis Paryžiuje liepos 
14 dieną. Ta diena yra Fran
cijos nacionalinė šventė (Basti* 
lijos sugriovimas 1789 m.).

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
spėja:

Iš viso gražu ir šilčiau; vidu
tinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai1 siekė 75° F.

šiandie saulė teka 5:24, lei
džiasi 8:27 valandą.

Brity darbininky vadas 
prieš komunistus

\VEYiMOUTH, Anglija, liepos 
11. — J. U. Thomas, britų ge
ležinkelių darbininkų unijos 
sekretorius, kurį komunistai 
nepaliauja atakavę dėl visuotino 
streiko atšaukimo, kall>ėdamas 
vakar geležinkeliečių unijos

koniu-

Ties New Buffalo, Mich., 
praeito penktadienio naktį Pere 
Manįuette geležinkelio kryžke
lėj, traukiniui užgavus automo
bilį,'buvo užmuštos dvi Chica 
gos lietuvės, Monika Vaitkienė, 
3113 So. Halsted St., akušerė, 
ir Antanina Digrienė, 6403 
Campbell Avė., Vaitkienės duk- 

'tė. /
Važiavę su jomis vyrai, Vol

teris Vaitkus buvo sunkiai su
žeistas, o Pranas Digrys, Vait
kienės žentas, South Parko po
licininkas, sužeistas lengviau.

Sofija Baniutė, •"* Vaitkienės 
duktė po pirmuoju, vyru, kuri 
suskubo iššokti iš automobilio 
pirmiau ne traukinys užgavo, 
išliko sveika.

Visa partija važiavo į St. 
Josephą savaitės pabaiga! pra
leisti. Nelaimė atsitiko jų au- 

itomobiliui sustojus ant bėgių 
'tuo tarpu, kai'į juos greitai ar- 
I tinos traukinys.

Antanas čereška užmuštas 
l Antanas Čereška, 40 metų 
amžiaus, gyv. 3257 W. Potomac 
St., mirę. Jis buvo Grand avė. 
gatvėkario baisiai sužeistas ties 
Spaulding avė.konferencijoj, pareiškė

nistų adresu:
“Aš niekados neleisiu, 

bet kurios pašalinės organiza- j 
cijos — vis tiek, ar jos vadin-1 Valstijose sumažėjo

ka ' Aukso gamyba Jungt

Lietuvos žinios.
Lenkai vėl veržiasi pro de

markacijos liniją
KAUNAS, birž. 21. [Elta].— 

Ukmergės baro IlI-čio rajon) 
ribose, tarp Avižanrų ir Niečan- 
?ų kaimų birželio 17 d., 18 vai. 
enkai bandė užimti Paširvinčio 
ir Sukančiznos vieškelį, kuriuo 
?ina demarkacijos linija. Atvy
kę į linijų lenkui karininkai nu
vertė pastatytą prie sakyto yieš- 
kelio musų sargybos budelę ir 
pareikalavo iš jos pasišalinti, 
priešingu atveju grąsindami ke
lią užimti pajėga. Musų sargy
bos iš Meškelio nėra pasišalinu
sios.

Vilniaus lenkai mokinasi 
lietuviškai

VILNIUS, birž. 17. [Elta].— 
‘Kelio” pranešimu, Vilniuj tarp 
lenkų pastebėta, kad po Pilsud
skio perversmo, jų pradėta mo
kytis lietuvių kalbos. Sakosi 
reiksią netolimoj ateity mokėti 
ietuviškai.

— Vilniaus lietuvių centro 
komitetas nutarė įtaisyti antrą 
siuvyklą bernaičiams. Jaunuo
menė uoliai imasi amatų mok
slo.

— “Vilniaus Aido” redakto
riui įteiktas kaltinimasis aktas. 
Byla iškelta už straipsnį, kuria-

tųs šio krašto mažumos vai-į -----------
džia, ar kurio nors kito krašto j \VASHINGTONAS, liepos 11. 
išganytoja — diktuotų, kaip — Oficialinėmis žiniomis aukso 
ir ką turi daryti britų naciona- gamyba Jungtinėse Valstijose 
lė geležinkelių darbininkų uni- praeitais 1925 metais buvo su- 
ja.” 'mažėjus, bet padidėjus sidabro

—------ '■—-— gamyba.

Afrikiečiu partizanai puolė!- - - - - - - - - -
.. i I GARROTAVO NUSIKALTĖLIitahj. gurguoles

• SANTIAGO, Kuba, liepos 11.
;— Pasmerktas mirties baus- 

tetos,
ROMA, Italija, liepos 11. —

Kolonijų departamentas skelbia, !rnej už nužudymą savo
kad kireniečių partizanai puolę 
italų gurguoles, keliavusias iš 
Apolonijos į Kireną, šiaurinėj 
Afrikoj, ir kad susikirtime bu
vę dvidešimt du italų kareiviai 
ir šeši civiliai asmens užmušti.

GARY, Ind., liepos 11. Užsi
mušė plieno darbininkas Martin 

(Orham, nukritęs nuo balkio 
naujai statomo Knights of Co- 
lumbus triobesio.

Salvadore Aguilera buvo čia 
atiduotas ekzekucijai. Nusikal
tėlis buvo, ispanišku budu, gar- 
rotuotas, tai yra pasmaugtas.

AR NORI U PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereiks 
tingus per paskelbimus Naujie
nose.

me kalbama apie Vilniaus sei
mą, įvykusį 190.5 metais, ir jo 
nutarimus.

Nelaimė sprogdinant 
akmenis

ŠIAULIAI. — Birželio 17 d. 
apie 7 vai. vak. akmenų skaldy
tojui Juozui Kerui betaisant ak
menų sprogdinimui piroksiliną 
šis netikėtai sprogo. Suskilu-
siais akmenimis Kerui sulaužy
ta dešinioji koja ir sužeistas 
veidas ir rankos. Nelaimingasis 
nugabentas miesto ligoninėn.

NUPIGINTAS PINIGU 
PERSIUNTIMAS LIETUVON © \

'Naujienos ir vėl nupigino pinigų per- | 
siuntimą Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjimą. i

Telegramų už 50 cenOų ir 50 kitokių 
kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti į nurodytą adrese miestą.

Tik pamislykit, už ’ patarnavimą ir 
greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose t 
Jus mokėsit tiktai 50 centų!

<TelegrafuOkit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. H5th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III. |
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LUSŲ MOTERIMS
- 1 11 1   ■— - Veda l>oia V iikienS   ■ ■« , ■

ą IR KAIP VIRTI
PRIKIMŠTAS STĖKAS EN 

C^KSEROLE

1 šaukštukų sukapotų pct- 
i uškų

l*/2 sv. round steak
2 šaukštu supiaustytų svo

gūnų
2 šaukštu supjaustytų rau

donųjų pipirų
*/2 šaukštuko druskos
2 puoduku baltos duonos 

trupinių
2 šaukštu nupjaustytų žalių 
pipirų.
Padaryk mišinį iš duonos 

trupinių, svogūnų, pipirų,- pet- 
ruškų ir druskos. Sumaišyk 
viską kartu ir uždėk ant vie
nos pusės stoiko, o kitą pusę 
uždenk. Sukabink abi steko pu
ses su medžio šmotukais, ap
tepk sviestu bei taukais? api- 
berk druska, pipirais ir miltais. 
Kepk ant tkaurados pakol mė
sa paros. Paskui sudėk į puo
dą bei skauradą ir kepk pečiu
je 1 valandą ir 15 miliutų.

KEPTA ŽUVIS

1 svaro žuvies
2 šaukštu taukų
i/o šaukštuko druskos
% (puodu ko baltos duonos 

trupinių bei komų miltų.
Nuvalyk, nuplauk ir sausu 

skuduru nušluostyk žuvj. A|>i- į 
pilk druska ir duonos trupi
niais bei komų miltais. Ištar-

No. 2709. Graži sporto suknelė. 
Paprastos linijos bet žavėjančios. Ga
lima "'pnsisiudinti iš šilko ir kokios 
nops permatomos mote rijos. Arba 
dviejų spalvų šilkines materijos .Ga
lima su ilgom arba trumpom ranko
vėm.

Sukirptos mieros 16 metų. 18 me
tų 36, 38, 40 ir 42 colių peų krutinę. 
36 mięrai reikia 2% y ardų paprastos 
materijos ir 1% yardų skirtingos 
moterijos.

Ncnnt gauti vieną ar daaglau virš 
nurodytą pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blanku: ę arba priduoti pa- 
Srzdžio numerį, pažymėti mierą it 

Škiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
35 centų. Galima pcisirpsti pinigus 
arba krasoa ženkleliais kartu su ui* 
sakymu, laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Ffalsted St.. Chicago, III.------ ------------- —s

NAUJIENOS Pattern Dept. ,
1739 S. Halsted St., Chlcago, III.
Čia įriedu 15 centų ir prašau at

siųsti man nnvvzdj No..^.—._—.

No. 2715. Paprasta, bet elegantiš
ka. Graži butų iš mėlyno šilko, pil
ka permatoma materija įstatyta šo
nuose. Gali būti pasiūdinta greitu 
laiku ir pigiai.

Sukirptos mieros 16 ir 18 metų, 
taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per kru
tinę. 36 mierai reikia 1% yardų 40 
colių permatomos materijos ir 2*4 
yardų skirtingos materijos.

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

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia {dedu 15 centų ir prašau at

siųsti ttsan pavyzdi No—.
Mieros ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardi)

(Adresai)

• • •« .................................. — —e

(Miestui Ir valst.) j
......... I ................................ .................................. 1<

Mieros ........... per krutinę
(Vuidiis ir pnvardl)

pyk taukus ir kepk giliose tau
kuose, išpradžios ant karštos 
ugnies, o paskui prisuk. Tegul 
kepa 25 30 minutų.

PINEAPPLE KREMAS

1 pakelį citrinos jello
1 puoduką pineapple sutar

kuotas.
kvortos virto vandens.

Užpilk karšto vandens ant 
jello, maišyk pakol' neištirps. 
Duok atšalti, liet pakol dar 
nebus tirštas*, išplak pakol pa
sidarys tirštas ir lengvas. Su
maišyk su pineapple ir padėk 
ant ledo, kad atšaltų ir sutirš- 
tėtų. Paduok stalan su plakta 
smetona. <»ali vartoti > kokias 
kitas daržoves' vietoj pineapple.

% _______________

; TRUPUS PYRAGAS 
(su rūgštu pienu)

1 puoduką cukraus
21/** puoduko miltų
•/2 puoduko taukų bei svies

to
’/2 šaukštuko cinamonų
Vt šaukštuko gvozdikų (mal

tų).
Vį šaukštuko allspiie
% šaukštuko druskos
(4 puoduko molasses
2 šaukštuku baking pohvder 
l/'2 šaukštuko sodos
1 kiaušinį
1 puoduką rūgusio pieno.
Persijok miltus su priesko

niais (cinamonų etcX Sudėk 
ir maišyk juos su miltais ir pri
dėtais šakute, kaip kad darai

[Pacific and Atlantic Photo]
Anne Rosellę, Amerikos dai

nininke kuri, pasižymėjo Dres- 
deno Operoj, Vokietijoj.

tešlą dėl pajaus. Atimk % puo- 
duKo šio mišinio. Prie likusių 
pridėk molasses (’Fiirupo), bak
ing powder, sodą, lengvai iš
plaktą kiaušinį ir rūgusį pie
ną. Sudėk tešlą bletin, gi liku
sią % puoduko tešlos užtrū
pink ant viršaus. Kepk pečiu
je 15 minutes.

MADOS. OBUOLIU KOŠĖS PYRAGAS

2 puoduku miltų
1 puoduką cukraus
2 šaukštuku sodos
2 šaukštuku “špice” (maišy

tų prieskonių)
3 šaukštus šokoludo.ų
1/2 šaukštuko druskos
1/2 puoduko sukapotų riešu

tų. (
V2 puoduko razinkų
1 t/j puoduko obuolių košė?', 

nesaldintos
>/2 puoduko sviesto bei taukų
1 šaukštą komų krakmolo.
Persijok sausus pridėčkus. 

Pridėk razinkas, riešutus, obuo
lių košės, o vėliau jau tirpytą 
šokoladą ir sviestą. Kepk pa-’ 
vidale duonos bakano 1 valan
dą.

Seimininkėms. Patarimai
Trintuvę valo šepečiu, išva

lius, ją reikia padėti sausai. At
šipus trintuvei ir nount paaš
trinti ją, reikia į kiekvienai 
skylutę statant vinį iš lėto kal
ti.

Visus plaukinius ir metali
nius sietus reikia gerai išmaz
goti ir retkarčiais išplauti karš
ti! vandeniu su soda.

Aukštas turi būti tuščias, 
šviesus, tyram orui prieinamas 
ir užrakinamas. Ant aukšto ne
turi būti x nereikalingų baldų, 
stalų, dėžių ir t. t.

Malkas laikykite uždarytas 
malkinėje,' nes kieme jas sulvs 
lietus, arba,ir išvogti gali.

Akmeninės anglys. Jos kasa
mos iš žemės. Jų istorija gana 
sena. •

Tūkstančiai metų atgal dide- 
liausi plotai buvo apaugę mil
žiniškais paparčiais, vandeni-, 
niais augalais, augusiais šim
tais metų pelkėse. Vėliau jie 
liko vandens apsemti, paskum 
smėliu ir moliu apnešti, ilgai
niui tie augalai pavirto kieta, 

iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Atėjo labai indomųs nu

meris 5 ir 6 KULTŪROS.
Galima gaiiti ‘

NAUJIENOSE \
1739 So. Halsted St.

• Chicago, III.
Kaina 45 centai

■llllllllllllllllllllllllllllllll^. 4 ■ > —' . 'V. . •

NAUJIENOS, Chlcago, J®.

kaip akmuo, medžiaga — angli
mi. Imti anglius iš žemių įtai
somos kasyklos. Nusileidę j jkj-l 
mis gelmes, žmonės anglies 
sluoksnyje kerta urvus, o gau
tąsias anglis kelia į viršų.

Akmenines anglyk atrodo 
kaip juoda kieta masė. Geriau
sia akmeninių anglių rųšis — 
antracitas: jis turi 90% anglies 
rukšties, jis kietą^ perlaužus

Tamsiai ruda akmeninė ang
lis atrpdo taip pat, kaip ir ant
racitas, bet ji yra daug jaunes
nė. Ji ne tokia juoda, ne taip 
žiba ir turi 55-4—75% angį, rųks- 
ties. <

Juo geresnė akm. anglis, juo 
mažiau rūksta ir nesmirda, bet 
įsidega sunkiai ir dega maža 
liepsnele.

Iš akmeninės anglies gamina
mas šviesai gazas. Gaminant 
gazą, gaunami -brangus produk
tai: akmeninės anglies smala, iš 
kurios daromas benzinas ir kar
bolio ruoštis, aniliniAi dažai, 
amonijos druskos, antiiebrinas, 
fenacetinas, sacharinas.

Sudegusios anglies liekanos 
vadinasi koksas. Koksas — 
brangi kuro medžiaga. Jis sun
kiai įsidega, bet gana kaitrus. 
Akmeninių anglių dulkės pre
suojamos ir kūrenamos.

Durpės — įvairių augmenų 
(pelkių žolių, samanų, vandeni
nių augalų) cheminio keitimosi 
produktas.

Kur durpių yra, ten jos gana 
pigus kuras. Durpėms degant 
eina negardus kvapas ir lieka 
daug smulkių limpančių suodžių.

28 D., 1926

Antra Naujienų Ekskursijt 
LIETUVON 

LIEPOS 
r »..5,j -y» * .J r, 1 ■ ii

Kelionė j abi puses iš New Yorko Klaipėdon ir atgal 
$186.00; i vieną pusę $107.00

RENGK1TĖS 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. > -

■HAUJOEINIOS
1739 So. Halsted , St., Chicago, 111.

Palydovas
J. Jankus
U. S. Lines Laivu Leviathan

PIRKIT SAU KAILINIŲ KOTUS 
BEPINIGĮ! .

Mes turime dideli pasirinkimų Fur Kotų ir 
parduodame 83% pigiau. Todėl pirkdami pas 
mus Fur Kotus sučidyslte vieną trečdalį pi
nigų. Atsineškite savo senus kotus, mes pada
rysime kaip naujus. Neužmirškite adresų.

FASHION CLOAK SHOP
Cloaks, Suits, Fur Coats a Specialty 
Dresses made to Order. Remodeling

3234 So. Halsted St Phone Yards 0987
0RING- yOUR

3514-16 RooHevelt Rd 
Arti St. l^ouls Avė. 

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užstšakymu “Vienybės” Rękordų Skyrius įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų ^neprilygstamo lietuvių 
tenoro,, Babravįj^aus, rekordus, kurie buvę skirti išleisti tik ko
vo mėnesį:

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

“Aguonėlės” ir “Kur Bakūžė”
CIO colių, 75c) . X

Sykiu užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordlis Kip
ro Petrausko “Dūdelė’ (10 colių, 75c) Ir “Stasys” (10 colių, 
75c).

Už persiuntimų rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

O

Pirmadienis, Liepos 12, ’26

Tel. Ufayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai. t

M. Yuska,
3228 W. 38<h Street, Chicago. III.

Klausyk ir Tūmyk 
0 Polam

i

Sis musų prietelis dirba iš 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

• Darykit tai ir Jus

Štai kiek kuponų gausit iri 
■kiekvieną atneštą ar atsiųstu 
paštu naują skaitytoją: 
Už metus ___ 150 kuponų

Už pusę metų___ 75 kuponus
Už tris mėnesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana. 
iriimiimimiTiniiiiT
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Pirmadienis, Liepos 12, ’26

Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 m. bal. 12 d.

L. N. T. Tarybos Valdyba:
J. KUCHINSKAS, Pirmininkas — 2221 W. 22nd St, Canal 2552
J. YUŠKEVIČIUS, Sekretorius — 3647 Aręher Avė., ’4ifuyelte 4195
A. N. MASULIS, Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Republic 5550

--------- -- - ir

Reikalingas organas.

šiandie Chicaga didelė; rytoj 
bus dar didesnė, o po kiek ry
tojų gal bus didžiausias pasau
lyje miestas. Chicaga milžiniš
kai išplėtė savo sparnus į visas 
puses ir greitu laiku pasieks 
priemiesčius: Aurorą, Elginą ir 
kitus gulinčius 40 mylių nuo 
miesto širdies arba rotušės.

Taip kalba žinovai, ypatingai 
vienas valdžios narys ir realto- 
rius J. K. Brittain.

Besivystant industrijai, sodų 
pagražinimo ir padidinimo ko
misijai planuojant apie busi
muosius didelius projektus, 
statybos darbams atliekant sa
vo užbrėžtą programą, Chica
ga šiandie pralenkia visus Ame
rikos didmiesčius metropo
lius.

Užtenka priminti kelius dide
lius projektus kad galėtumėm 
įsivaizdinti apie numatomą šie | 
milžiniško miesto ateiti. iTave | 
dimas alėjų, bulvąrų 
chigano 
mas su 
dalyse, 
VVacker
visų geležinkelių ir pastatymai 
sujungtųjų geležinkelių milžini
škos stoties yra pavyzdžiai ro
dantieji spartų Chicagos augi
mą.

krantų ir jų 
sodais visose 

pravedimas
Bulvaro,

Pažink Chicaga!
lo mylių aplink, tai vis Chicaga

NAUJA BANKA.

Tūlas tarybietis skundėsi, 
kad “Naujienos” mažai duoda 
vietos (veltui panaudoti dien
raščio špaltas pasigarsinimams 
— mano pabraukta). Man atro
do, kad “Naujienos” dar ir per 
daug duoda vietos, nes tuose ra
šiniuose, nieko gero nėra, 
tik skaitytojus erzinantys 
džiai “pirkite — pirkite, 
teisingi, musų profesija...”

Tuom tarpu gi real-state
kurią reiktų žmonėms 
yra aibės ir ne porai

kaip 
žo-

mes

me

Senoj

T J g 
if. JLJ r •1 - ,

18to Distrikto apielinkėj.

atidarymu “Halsted
18

prie Mi
sų j ungi- 

miesto 
paupio

elektrizacija

MIESTAS TARP SODŲ.

Chicaga tai metropolių milži
nas gulintis tarpe gražiausių so* 
<ių didžiulio Michigano ežero pa
krantėse. Tas milžinas turi sa
vyje tūkstančius besivihgiojari- 
čių gražių bulvarų, kurie suriša 
šen bei ten išmėtytus ^sodus.

Regis veltui butų priminti vi- 
siem.s žinomus, Uncolu sodų — 
parką, Jackson sodą, Garfield 
sodą, VVashington ir daugelį ki
tų. Tie milžiniški sodai priglau
džia tūkstančius žmonių po sun
kių darbo valandų ir suteikia 
malonų poilsį visiems. ,

Ne gana to. Priemiesčiai ir 
Cook pavietas turi daug vilio
jančių miškų, kur daugelis žmo
nių piknikauja ir šiaip sau link
smai praleidžia laiką.

Chicaga su priemiesčiais turi 
virš keturias dešimtis tukstan 
čių akerių vien sodų, kuo nevie
nas pasaulyje miestas jokiu bil
du negali pasižymėti. Chicaga 
it dvarponio pilis stūkso sodnuo
se.

Organizacijos Reikalo
GERAS SUMANYMAS

šiandie žmonės yra taip 
interesuoti real estatu, kad 
profesijos asmenims gali būti 
pakankamai darbo ne tik daryti 
gerą pragyvenimą, bet ir greitai 
pralobti. Tik reikia, kad jie ne
sivaržytų vienas su kitu, nes 
nuo to kartais nukenčia pirkė
jai — “kostumeriai”, o sudary
tų vieną centrą, kuris tvarkytų 
tą dalyką. Tuomet butų dides
nės pasekmės pardavinėjime ar
ba suartinime pirkėjo su parda
vėju i Gali būti, kad tam tiks
lui ir susitvėrė “Lietuvių Real 
Estate Taryba.”

Nors kol kas panašaus nieko 
nematyt ir iš raštų lig atrodo, 
kad jie savo tarpe tvarkos ne
mano daryt, išskiriant gal |out, 
šiokio tokio pasigarsinimo Jr 
vartojimo žodžio “teisingas“ ir 
panašiai.

Bet šiaip ar taip, sumanymas 
tverti tarybą yra geras kiekvie
nam žinoma, taryboje yra ga
bių vyrų ir dėl to reikia tikėtis, 
jog laikui bėgant pajėgs pri
eiti prie tikrojo dalyko.

ūž
tos

Su
Exchange National Banko 
gatvės distriktas bando pakelti 
savo balsą ir pasakyti kitoms 
Chicagos kolonijoms, jog ir mes 
pradedam atgyti. Atidarymąs 
to banko yra svarbus dėlei ke- 
ių priežasčių: pirmas, jog įstei
gimas Nacionalio Banko su
rauks vietinį biznį; antras, vie- 
iniai biznieriai matę didį reika

lą įsteigimo panašaus banko; 
.rečias, panaši įstaiga suteiks 
didesnį ūpą vietiniams gyvento
jams atgaivinime kalbamos ko- 
onijos.

Linkėtina viso labo naująja! 
staigai, kuri vedama patyrusių 
lankininkų gyvuos' ir išaugs į 
hrmaeilį banką Chicagoje.

džiagos, 
patiekti 
špaltų, bet atskiram laikraš
čiui ; ne vienam redaktoriui, bet 
dviem, trims.

Atskiras organas, kol žmones 
neįvertins teikiamų informacijų, 
vargiai turėtų pasekmės. “Nau
jienos”, kaipo dienraštis, turin
tis gerą simpatijų skaitytojuose, 
yra parankiausias, bet tik nę 
trimis špaltomis, o visu pusla
piu ir kokius du kartu savaitėje.

Informacijos tame skyriuje 
galėtų tilpti iš kiekvienos mies
to dalies. Nauji pagerinimai — 
“improvements”, sumanymai, 
kurie tilpsta miesto tarybos biu- 
letine, statybos reikalai, žemės, 
margičių, vertė ir svarba, kont- 
\traktoriai, lisai ir kitokios su
tartis; namų ir žemės kainos 
Lietuvoj; šiek tiek apie įstaty
mus, investmentus; klausimų ir 
atsakymų styrins — visi šitie 
dalykai turėtų būti paliesti 
nėtam organe.

Taigi kaip matote, darbo 
eilės ir jei tas darbas butų 
pestingai atliekamas, tai nerei
kėtų daug kalbėti apie tai ar 
žmonės tinkamai įvertinę teisin
gumą.

J. B. Aglys (Aglinskas).
Kaip žemės ar namo pirkėjai 

turėtų rasti tikrą perkamo daik
to vertę parašysiu kitą kartą.

NAUJIENOS, Chicago, III.

iPacific and Atlantic Photo]
Gertrude Ederle (po dešinei),Burgers ir Lillian Cannon. Can- 

non ir Ederle rengiasi plaukti per anglų kanalą. Burgers yra 
plaukimo instruktorius.

Lietuviai Advokatai

mi-

yra
ru-

/•

S. J. Dargužis.

Apžvalga Klausimai
Klausimas I. Norėčiau Tams

Farmeriai atakuoja Agrikultu-; tų paklausti ar įvedimas į na- 
ro« sekretorių Jardine. mus vandens “meterių” padi- 

_______ j dina mokesnį už vandenį ar ne.
Namo Savininkas.

Ats. Kiek iki šiam laikui pa- 
i “me- 

vargiai ar padidins mo-

Didžiuma farmerių organiza
cijų atstovų yra labai pasipikti- 
lę agrikultūros sekretoriaus'tirlmaa rodo> tai minimi 
Jardine opozicija prieš farmerių: igHai” ’ ‘ ‘ “ **
pagelbos bilių. I kesnį. * Vidutiniai imant vieno I

Jie kaltina agrikultūros sek-; f|aį0 namo, savinipkas šiandie 
•etorių už tai buk neva jis buvo. moka ,lž vandenj Apie 5 dol. į 
tuo sumaningu prezidento Goo-’meįus parfc distrikte, kur 
lidge patarėju, kad nepraleisti meteriai jau yra įvesti ir kur 
t>er kongresą pinigiškos pagel- gyvena -’turtingfausi -žmonių 
bos farmeriams. Ne tiek jie i sluoksniai, vanduo kainuoja irgi 
caltina prezidentą Coolidge, ne daugiau penkių, nors vande- 
kiek agrikultūros sekretorių, *nj0> žjnoma mažiau gailisi negu 
pamatuodami savo numatytą 
apkaltinimą ant sekretoriaus j 
tuom, kad tasai yra artimas pre-. veikia Clevelande, Milwaukee ir 

-3 agrikultūros kitur. Mokesnis gi daug kuom 
nesiskiria 'nuo Chicagos. Todėl 
įvedimo “metėrdį” neapsimokė
tų bijotis.

mes. A
“Meteriai” jau kelinti metai

DR. HERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chronišką il
gėj vyrų, moterų ir vaikų p»«/ul 
naujausius metodus X-Ray i> ki
tokius elektros prietausub.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 " 

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

ir nuo 6 Iki 7;30 vai. vakare.
Dienomis: Canal

3110. Naktj
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be 
Operacijos

f’RlTAfK<» AKINIUS 
At ! • .. is Ištaiso

OR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėiiomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-rop lubos

> DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

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

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

Gyvenimo Kieta 
3323 South Halsted St. 

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

—......
Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

pHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington A Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

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

Daugelį išgydėme vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat

IšegzaminavimaH ir patairymai 
dykai 

CHICAGO MEDICAL
INSTITUTE
505 So. State St.

. Kampas Congress St., 2 fl.
Valandos: l’anedėly, Seredoj ir 

Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne
dalioj nuo 9 iki 12 dieną.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4600

T

K. JURGELIONIS
. ADVOKATAS

Miesto ofisas 
190 No. State SU K<x>m 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
8335 So. Halsted St. 

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

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Calumet 1698
DR. A. J. BERTASH 

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

11 'T -------- -
Jei abejoji akimis, pasiteiraak

Rr.A.R. BLUMENTHAL
Optametrist 

Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland A v. 

< Kampas 47-tos 
ant 2 lub

zidento patarėjas 
klausimuose.

Įvairiuose kampuose Suvieny
tų Valstijų, kur agrikultura- 
žemdirbystė stovi augščiausiai, 
kaip: Illinois, Iowa, Wisconsin, 
Omaha, Nebraska, ir daug kitų, 
ten taimerių organizacijos išne
šė kerštaujančias rezoliucijos 
prieš agrikultūros sekretorių 
Jardine, reikalaudami griežtai 
jo rezignacijos jš Suvienytų Val
stijų valdžios.

lengvesnė transportacija.

Chicagos 
vieškelių 
.pavieto 

preziden-

Kad palengvinus 
miesto ir priemiesčių 
transportaciją, Cook 
valdyba, vadovaujant
tui Anton J. Cermak, pareikala
vo nuo savo advokatų gauti opi
niją delei nureguliavimo trans- 
portacijos. Yra pasiryžimas pa
vieto valdyboje prašalinti visus 
trokus nuo vieškelių sekmadie
niais. Komerciški trokai arba 
piknikiniai trokai neturėtų vie
tos ant vieškelių sekmadieniais, 
nes jie tik sutrukdo ir užkemša 
kitus keliaujančius automobi
lius. Be to dar, jie yra labai 
pavojingi visiems keliaunin
kams.

yra Unijinė Spaustuvė.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS’
Roselando Ofisas : 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.
i ,. ■ -----------------------------..... .. ■■ ■ —    —

V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

'29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Cėntral 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chlcago 
Tel. Yards 4681 ______________________  - ■ -_ J

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

rz t | nuo 9 ikt U vai. ryte; 
r alandOSi nuo 5 jį; g Val. vakare

*

OR. K. DRANGELIS
DENT1STAS

4193 Archer Avenue 
Brighton. Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

1 iKlausimas ^11. Jei aš dabar 
parduočiau namą, kas mokėtų 
taksus už šį pusmetį.

Ats. Taksus iki dienos par
davimo turėtumėt užmokėti Jus, 
jei norit, kad visi dokumentai 
butų “clear”.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

Priminimas
Naujienų Ekskursantams

Jau tik 3 savaitės beliko 
iki Naujienų ekskursija iš
plauks j Klaipėdą.

Jau laikas visiems pradė
ti rengktis ir sutvarkyti sa
vo pasportus ir kitus doku
mentus. Visi, kurie manote 
važiuoti, atsilankykite be 
atidėliojimo į Naujienų ofi
są. Mes duosime patarimą 
ką reikia daryti. Dar gali 
visi ir Lietuvps.piliečiai spė
ti, jei pradės tuoj.

Naujienų Laivakorčių 
Skyrius

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterą Ligą 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Rlne 
įsi and. Ofiso valandos nuo 2 jld 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001 

Tel. Randolph 1084—Vai. nuo , 9-6
Vakarais

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

Pėtnyčios.

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So, Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1821 So. Halsted St., 
Ckfcago, III.

Daugy^Kjęv^nų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk ŠJ kuponą kasdieną ir prlduok J Naujienų ofisą ar | sto
ti, arba savo išnešiotojui sykį J mėnesi ir bus apmainyta į tikrus 
United Proflt Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vieniui skaitytojoj t t skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau^A. per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
du pavardė ir adresas skaitytojo.

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

Ui metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai są tūkstančiais dovaną dykai ant pareikalavimo.

..................... ................. — Atkirp Čia ..
Data: Liepos 12 d, 1926

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraukee Avė., Room 2t9 

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
Di C. D. O.

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

Tel. Hamboldt 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.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevarl 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 8. Ashland Tel. Boilevard 
7820. Re«, 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1931. Ofiso valan
dom 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard ,7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENT1STAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CfclCAGO

ŠALIN PURUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo budaa taipąi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Kiųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

i
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Chicagoje — paltu: 
Metams ...........    (8.00

Uisimokėjimo kaina:
Pusei metų--------------------------4.00
Trima minealama|2.W
Dviem mMertama .............  l.M

• Vienam maneaiul............  .75
Chicagoje per neiiotojuai

Viena kopija _____   8c
Savaitei __________ ....________ 18c
Mineliui 75c

Su velny tose Valst i jo ae, ne Chicagoje, 
paltui

Metama............. ........... (7.00
l*usei metų u--------------------- 8.50
Trima mfneaiama —.................   1.76
Dviem mėnesiam------------- -------1.25
Vienam minesiui___— .75
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Metama..............     (8.06
Puaei metų .......     4.00
Trima mėneaiama 2.00
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orderiu kartu au uiaakymu.

met kyla klausimas: ar dar yra kas nors gero Anglijos 
darbininkų judėjime? Ne, gero nepasilieka nieko (nes ko
munistai, kuriuos Maskva giria, Anglijoje neturi jokios • 
reikšmės)!

Visų Anglijos darbininkų judėjimų bolševikiški ple- 
periai tuo budu iškoneveikė, pasmerkė ir prakeikė. Tai 
vadinasi “kritika”; tai vadinasi “revoliucinės idėjos skel
bimas”.

Nuo šitokių “kritikų” ir “revoliucionierių” protau
jantys darbininkai privalo laikytis kuotoliausia.

Trumpos , ministeriu 
biografijos

MASKVOS “TEZIAI” APIE ANGLIJOS STREIKĄ

DEŠINIEJI UNIJŲ VADAI IR SOCIALISTAI 
. ESĄ “IŠDAVIKAI”

KAIRIEJI UNIJŲ VADAI PASIRODĘ 
DAR ARŠESNIAIS

VISAS ANGLIJOS DARBININKŲ.JUDĖJIMAS 
IŠKONEVEIKTAS

Tas būrys pleperių, ką sėdi Maskvoje ir kalba “ko- 
mįnterno” vardu, užsimanė duoti lekciją Anglijos darbi
ninkams. Jisai paskelbė litaniją “tezių” apie didįjį Ang
lijos darbininkų streiką.

Tą streiką, girdi, “pardavė” dešinieji unijų vadai, 
padedami socialistų. Dešinieji vadai su Thomasu prieša
kyje buvę priešingi streikui ir reikalavę, kad angliaka
siai (dėl kurių didysis streikas kilo) priimtų mažesnes al
gas. Tik eiliniai unijų nariai prispyrę vadus paskelbti 
streiką. Bet, kad ir išvedę darbininkus į streiką, vadai vi
są laiką rūpinęsi kaip galint greičiaus jį pabaigti. Jie nu
sigandę, kad streikas galįs atvesti prie revoliucijos.

Pasak kominterno, “vadai atšaukė streiką dėl to, kad 
jisai augo, ir vadai to augimo bijojo daugiausia”. ,

Šitaip išpėrę kaili dešiniemsiems Anglijos unijų va
dams, Maskvos komisarai eina prie socialistų. Šiems, ži
noma, tenka dar daugiau. Jie esą tiesiog “sabotažnin
kai”, “judošiai” ir t. t. Ir Anglijoje ir kitose šalyse socia
listai darę, ką tik įmanydami, kad visuotinas streikas su
smuktų. .

Kodėl jie taip darė? Na-gi todėl, kad jiems, girdi, 
labiaus už viską rupi “buržuazinės tvarkos išgelbėjimas”. 
Pasak Maskvos pleperių,^socialistai dieną ir naktį negal
voja apie nieką kita, kaip tiktai apie kapitalizmo geru
mą ir revoliucijos baisumą. Suprantamas dalykas, kad, 
kilus tokiam baisiam, r-r-revoliucija kvepiančiam daly
kui, kaip visuotinas streikas, visi socialistų vadai šoko pa
galbon buržuazijai. Susidėję su dešiniaisiais unijų va
dais, jie visokiomis intrygomis pasiekę to, kad streikas 
tapo sustabdytas pirma, negu masės gavo išsisiūbuoti ir 
nuversti kapitalizmą.

Prof. Vincas Čepinskis, 
Švietimo ministeris.

Prof. Vincas Čepinskis gimė 
1871 m. balandžio 21 d. Šiaulių 
apskr. Pašvytinio v. Dargaičių 
k. Mokslus ėjo Šiaulių gimnazi
joj, o paskum Peterburgo uni
versitete, kurio fizikos matema
tikos fakulteto gamtos skyrių 
baigė 1894 m. Tais pat metais 
pradėjo tarnauti Peterburgo Vy
riausiuose Matų ir Svarstyklių 
rūmuose, būdamas garsaus prof. 
Mendeliejevo laborantu. 1896 
m. įstojo į Ciuricho politeohni-

I kiį, kur specializavosi, drauge 
su tuo susipažindamas su fizi- 
kos-chemijos ir elektrochemijos 
įstaigomis Goettingeno ir Iy®iP" 
cigo universitetuose. Nuo 1902 
m. iki 1904 m. buvo mokytoju 
Liepojos biržos komercijos mo
kykloj, o 1914 m. išrinktas Lie
pojos Komercijos mokyklos di
rektorium, tas pareigas ėjo 11 
metų. Nuo 1915 m., vokiečiams 
užėmus Liepoją, gyveno Rusijoj, 

1 užsiimdamas mokslo ir mokymo 
reikalais. 1918 m., sugrįžęs į 
Vilnių, buvo pakviesta? organi
zuoti Vilniaus universitetą. Lei> 
kams,« o paskui bolševikams 
okupavus Vilnių ir susidarius 
naujam p. M. Sleževičiaus Ka
binetui, prof. Čepinskis buvo 
paskirtas pirmininku nepapras
tos delegacijos Londone, o 1920 
m. pakviestas skaityti fizikos 
kursų Aukštuosiuose Kursuose 
Kaune; įsikūrus Lietuvos Uni
versitetui, pakviečiamas jo pro
fesorium fizikos chemijos ka
tedrai, ir tas pareigas eina iki |

Negalėdamas grįžti į Lietuvą, 
1918—1919 'm. išbūna šiaurės 
Kaukaze, dirbdamas lietuvių 
tremtinių naudai. Vėliau buvo 
mobilizuotas į Denikino kariuo
menę. 1919 m. pabaigoje, nu
galėdamas įvairiausias sunkeny
bes, grįžo į Lietuvą per Balka
nus, Rumuniją ir Lenkiją, parsi
veždamas su savimi apie 40 žmo
nių tremtinių. *

Sugrįžęs į Lietuvą tuojau vyk
sta į Krašto apsaugos ministeri
ją ir kaip teisininkas skiriamas 
j anuomet tik suorganizuotą Ar
mijos teismą, kur užėmė valsty
bės gynėjo padėjėjo vietą. Bū
damas teisme greit pasižymėjo, 
dalyvaudamas ypačiai svarbiuo
se procesuose, kaip kaltintojas, 
o labiausiai pasireiškė ir pasižy
mėjimo musų istorinėje byloje 
dėl “Polskiej Organizacji Wojs- 
kowej” sukilimo Lietuvoje 1919 
metais; už tai buvo apdovanotas 
“Vyties kryžiaus“ karo ordenu.

1921 m. birželio mėn. buvo pa
skirtas Krašto ap. ministerijos 
juriskonsultu. 1922 m. vasario 
mėn. 20 dienų buvo paskirtas 
Krašto ap. minjsterio padėjėju, i 
šiose viceministerio pareigose 
išbuvo iki 1926 m., eidamas kar
tu nuo 1926 m. pradžios Kr. aps. 
m-jos ūkio ir finasų valdybos 
viršininko pareigas. Ligi šio J 
buvo teisių patarėju Kr. aps. 
m-joje.

Respublikos Prezidehtui bir
želio 15 d. patvirtinus ministe- 
rių kabinetą, x pulk. Įeit. Papeč- 
kys pašauktas atsakomingoms | 
Krašto 
goms.

Universiteto docentu. P. Rim
ka yra parašęs daug knygų po
litiniais ir ekonominius klausi
mais, daug dirbęs visuomeninį 
ir organizacinį darbą.
Pulk. Įeit. Juozas Papečkys.
Krašto apsaugos ministeris.
Pulk. Įeit. Juozas Papečkys 

gimė 1890 m. sausio 1 d. Maru 
jampolės apskr. Šumsku vals
čiaus Puskepurių kaime, ūkinin
ko šeimoje. 1910 m. baigė Ma
rijampolės gimnaziją. Dar bū
damas gimnazijoje 1908 metais 
Rusijos valdžios buvo patrauk
tas tieson už dalyvavimij. lietu
vių tautiniame judėjime ir kaip j 
priešvalstybinis nusikaltėlis bu
vo išlaikytas 6 mėnesius Kalva
rijos kalėjime. Baigė Maskvos 
universiteto teisių fakultetą. 
,Studentaudamas dirba Maskvos 
lietuvių studentų d-jos v-boje. 
1911—1912 m. dalyvauja moks
leivių žurnalo “Aušrinės“ re
dakcijos kolegijoje, 1916 m. te
ko jam eiti juriskonsulto pa
reigas Maskvos lietuvių tremti
nių komjtete.

1916 m. buvo paimtas į rusų 
kariuomenę eiliniu kareivių į 57 
Tveriaus pėstininkų pulką. Iš 
čia vėliau buvo komandiruotas į 
Maskvos Aleksiejaus karo mo
kyklą. Baigęs karo mokyklą 
buvo pakeltas į rusų kariuome
nės alicieriaus laipsnį ir paskir
tas į 85 pėst. atsarginį pulką 
Maskvoje jaunesniuoju karinin
ku, kuriuo mokomoj komandoj 
ir ištarnavo ligi spalių mėn. Ru
sų revoliucijos, t. y. ligi 1917 m.

Klad Farrer.

f [Pacific and Atlantic Photo]

Sir Flinders Petrie, garsus 
anglų egiptologas, vyksta į pie
tinę Palestina tyrinėjimams da
ryti.

buvo areštuotas, garsaus žanda
rų rotmistro Vonseckio iškeltoj 
byloj, už gabenimų iš užsienii)“ 
ir platinimų Lietuvoje lietuvių 
kalba spausdintos literatūros ir 
buvo ištremtais j Kusi jų. 2 rhe- 
tams. 1903 m. g^įžo ir įstojo į 
Dorpato universitęjų. 1905 m. 
dalyvavo revoliuciniame judėji
me Lietuvoj. Baigęs 1908 m. 
juridinį fakultetų ir įstojęs į fi
lologijos f ak., vėl buvo areštuo
tas už “griovimų esančios val
stybės tvarkos Rozalimo, Smil
gių, Pušaloto ir-kit. valsčiuose“, 
ir, kaip L. s.-d. partijos narys, 
sėdėjo kalėjime 3 metus. Rusi
joje dirbo tremtinių šelpimo ir 
grąžinimo įstaigose. 1917 me
tais aktingai dalyvavo revoliu
ciniame judėjime. Dirbo reeva- 
kuacijai Lietuvos turto ir to tur
to priėmimui iš bolševikų rankų. 
1919 m. grįžo į Lietuvą, kur už
siėmė advokatūra. Buvo iš
rinktas j Lietuvos Steigiamų j į 
Seimų ir 1 Seimų.
- . Jurgis Krikščiūnas,

žemės u'kio ministeris.

m., užsidarius institutui, pasto
jo Valst. • Kontrolei) tarnauti. 
1907 m., vėl pradėjus institutui 
veikti, sugrįžo jan baigti moks
lų ir 1908 m. pabigė jį, gavęs 
pirmos rųšies inžinieriaus diplo
mų. Po to tarnavo prie Petrapi
lio tramvajų, kanalizacijos, tele
fonų tinklo perdirbimo.. Nuo 
1909 m. iki 1913 m. buvo vyres
nysis Nikolajevo telefonų tink
lo mechanikas ir vienkart ėjo 
pavestas jam Prek. įr pr. m-jos 
elektros šviesos ir Nikolajevo 
prekybos uosto dirbtuvių vedėjo 
pareigas. 1913 m. paskirtas te-

lefonų ir telegrafo medžiagai 
priimti komisijos nariu, o nuo 
1915 m. tos komisijos pirminin
ku. 1916 m. buvo vyresniuoju 
inžinierium Simenso ir Kalke Ž. 
Nugarde fibrike. 1918 m. grįžo 
Lietuvon. 1919 m. paskirtas 
Lietuvos Pašto, telegrafo ir te
lefono valdybos viršininkų, o 
1922 m. susisiekimo viceminįs- 
teriu. 1923 m. vasario 22 d. 
buvo susisiekimo ministeriu p. 
Galvanausko kabinete. Dabar 
p. Sleževičiaus kabinete p. B. 
Tamoševičius Susisiekimo mini
sterijos valdytojas. (“L. ž.“).

Vertė Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo
(ROMANAS)

(Tęsinys)

Gerai. Na, o ką veikė tie “kairieji” Anglijos unijų va
dai, kuriais pirmiaus Maskva taip džiaugdavosi?

Dai* nelabai senai viso pasaulio bolševikų spauda 
skelbdavo, kad kairysis sparnas Anglijos darbininkų uni
jose esąs be galo galingas ir neužilgio turėsiąs paimti į 
savo rankas visą kontrolę. Tuomet dešiniemsiems unijų 
vadams ir socialistams busiąs gal^s. Ką gi tad veikė tie 
“kairiasparniai” — Purcell, Bramley ir kiti, kuomet de
šinieji ir socialistai sabotažu bei intrygomis vedė streiką 
prie pralaimėjimo? Kominternas savo “teziuose” atsako 
į šitą klausimą taip:

“Kairieji Generalės Tarybos vadai, kurie sudarė 
Tarybos daugumą, ne tik absoliučiai nesipriešino 
Tho'maso ir panašių į jį elementų sąmoningai išda
vystei, bet visą laiką ėjo po dešiniojo sparno koman
da. Yra faktas, kad Thomas ir kompanija vedė pas
kui save Generalę Tarybą per visą streiką. Streiko 
pradžioje kai kurie ‘kairieji’ vadai buvo atviri strei
ko priešai. Streikui einant, jie beveik visai pasitrau
kė nuo scenos ir pasidavė Thomaso klikos globai. 
Svarbiausiuos^ streiko momentuose jie kartais elg
davosi taip pat begėdiškai, kaip ir Thomas. Jie visiš; 
kai paniekino angliakasių judėjimo jėgą ir kalbino 
juos pasiduoti. Tiktai be galo didelis masių spaudi-, 
mas vertė juos sekti uodegoje. Tuo budu ‘kairieji’ 
vadai objektingai vaidino net kriminališkesnę rolę, 
kadangi jie buvo daugumoje ir ant jų puolė tiesiogi
nė atsakomybė dėl vadovavimo streike”.

šių dienų. 1923—24 mokslo 
metais buvo Universiteto Rek
toriumi. Buvo išrinktas Lietu
vos Steigiamojo Seimo nariu.

Prof. V. Čepinskis yra parar 
šęs vokiečių kalba 2 vei- 
k.ilus iš elektrochemijos srities, 
ir išvertęs į rusų kalba 2 veika
lus iš šviesos ir elektros moks
lų ; lietuvių kalba yra parašęs 
“Fizikos paskaitos” VII sk., f300 
spaudos pusi., ir ’kt.

Doc. Albinas Rimka.
Finansų, prekybos ir pramonės 

ministeris.

P. A. Rimka kilęs iš Vilka
viškio apskrities , Lankeliškių 
valsčiaus. Pradžios mokslą ėjo 
vietos mokykloje, toliau patsai 
lavinosi, siekdamas aukštesnio
jo mokslo. Dar neturėdamas 
20 metų bendradarbiavo užsie
nio ir Lietuvos laikraščiuose ir 
pasižymėjo gerais raštais. Apie 
1909 m. buvo pakviestas “Liet. 
Ūkininko“ redakcijon Vilniųję. 
1911 met. teko jam Vilnius ap
leisti ir pasislėpti užsienyje nuo 
rusų persekiojimo. Gyveno Til
žėje ir redagavo ten ėjusius liet, 
laikraščius. Iš Tilžės vėliau per
sikėlė į Frankfurtą ant Maino 
ir pastojo universitetan pradžioj 
laisvu klausytoju, o vėliau už 
pasižymėjimą moksle buvo pri
pažintas tikruoju studentu.

Karo metu turėjo išvykti 
Amerikon, kur dirbo “Jaunosios 
Lietuvos“, “Ateities“, “Tėvy
nės? laikraščių redaktorium. 
Kilus Rusijos revoliucijai, grįžo 
į Rusiją ir ten darbavosi lietu- 
yių,: organizacijose.

1919 m. grįžo Lietuvon ir bu
vo pirmu “Lietuvos” redakto
rium, vūliąu Spaudos biuro ve
dėju, Steig. Seimo nariu. Ap- 

_ . . _ _ , . . _ . _ .. ................... , . leidęs St. Seimą ’ sugrįžo )
Bet jeigu Maskva sako, kad ir dešinieji unijų vadai, Frankfurto universitetą, kurį

ir socialistai, ir kairiasparniai esą niekam netikę, tai tuo-' pabaigus buvo pakviestas Liet.

Taigi iš Maskvos “tezių” išeina, kad dešinieji- Ang
lijos unijų vadai buvo “išdavikai”, socialistai — “ir išda
vikai ir sabotažninkai”, o kairieji unijų vadai —• “išdavi
kai, sabotažninkai ir kriminalistai”.

Kairiasparnių didvyriai Purcell ir Bramley, pasiro
do, sumušė niekšybės rekdVdą!

ap. ministerio parei-

Vladas Požėla.
Vidaus reikalų ministeris.

Gimė 1880 metais Biržų — 
Pasvalio apskr.
Steigvilių kaime.
baigęs Mintaujos

Gimė 1894 m. Ašmintoje, Ma
rijampolės apskr. Pradžios ir 
vidutinį mokslą jis išėjo Mari
jampolėje. Būdamas gimnazi
joje aktyviai dalyvavo įvairiose 
idėjinėse moksleivių organizaci
jose, kaip aušrininkų, blai
vininkų ir kt. 1'914 m. jis baigė 
gimnazijos kursą ir išvažiavo 
gamtos mokslų studijuoti į Pet
rogrado universitetą. Karo ii 
revoliucijos aplinkybės jam,'ta
čiau, neleido rimtai imtis moks
lo. Teko jam. dirbti įvairiose 
.tremtiniams šelpti organizacijo
se (pav., “Grūdo“, “Globos* 
dr-jose); dirbo taip pat ir spau
dos darbą (“Naujoje Lietuvon 
je”). s '

Įsigalėjus Rusijoje bolševi
kams, J. Krikščiūnas 1918 m. 
pradžioje grįžo į Lietuvą ir iš 
pradžių apsigyveno tėvo ūkyje, 
kur išbuvo ištisus metus. 1919 
m. jis vadovavo propaganda 
musų priešininkų tarpe (lenkų, 
rusų, vokiečių — bermontinin
kų).

1920 m. sausio mėn. J. Krikš
čiūnas išvyko į Vokietiją (Halle 
a/S) tęsti nutrauktojo mokslo. 
Halėje jis išbuvo 4 metus ir įsi
gijo iš pradžių diplomuoto agro
nomo, o vėliau daktaro laipsnį. 
Nuo 1924 m^ pradžios ėjo Šiau
lių apskrities apronomo parei
gas: čia jis be kita ko organiza
vo pavyzdingą ūkelį pas Šiau
lius. Dabar p‘ Sleževičiaus ka
binete p. Krikščiūnas yra žemės 
Ūkio ir Valstybės turtų minis
teris. X

f Benediktas Tamoševičius.
Susisiekimo ministerijos 

valdytojas.
Gimė 1879 met . Šiauliuose. 

1899 baigė Šiaulių gimnaziją’ir 
įstojo Petrapilio universitetan, 
fizikos matematikos fakultetan, 
kur j baigė 1903 m. Tais pa
čiais metais, „Išlaikęs kvotimus,Žeimelio v.

1900 m. pa-’ įstojo Petrapilio Elektrotechni- 
•imnazi.ją, jis kos institutan, 3 kutsan. 1905

—-Monsieur, — nuleido jinai 
akis, — aš negalėsiu atsakyti... 
Bet aš manau, kad žinau vi
sus m-r iDburgo reikalus.

Jinai pripuolamai atsiminė 
apie Diburgo pavedimų išmokti 
Jo rašysenų.

—M-r Diburgas liepė man iš- 
r ir parašų 

taip, kad aš galėčiau rašyti 
vietoj-jo, aš tvarkau visus jo 
smulkius reikalus, dargi nesa
kydama jam apie tai. Aš čia, 
kad lengvinti m-j* Diburgui jo 
darba.
; Manningo akyse sužibo Ugne-

Ko Mi tiek kalbėjo angliškai, 
kad žinoti, kųd am avvfully glad 
—pats vartoj am iausias išsiręiši 
kimas. Bet buyo reikalingas 
visa$ žaidimas pažodininio ver
timo, kad grąžinti jai savęs su
sivaldymų. Jinai sutriko, jinai 
buvo sutrikdyta jo atsinešimu .
link praeitojo. Jis užmiršo ar j mokti jo rašysenų 

_________________________________________________________________________1____ 1 -Y.tik nudavė?
Jis, ‘nesutrikdamas, tęsė:"
—Sveikinu tamstą... Ištiesų, 

tamstos padėjimas puikus... 
Aš bijojau to oro tamstai/.. Bet 
tamsta puikiai išlaikei. Pasakyk 
tamsta: m-r 
bus namie?

Klausimas 
vino Ko Mi:

—Ne, negreit, 
pas kynišką rubežių.

Jinai nesuspėjo baigti, kaip 
jau pagailėjo delei savo atviru
mo. Manningas neprivalėjo ži
noti, kad jinai ilgam laikui pa
siliko viena. Bet jinai tuojaus 
pat pastebėjo, jog jį tai mažai 
teįdomina. Jisai manė tiktai 
apie savo reikalą ir be reikalo 
jo niekas neįdomino. Iš viso 
atsakymo Ko 
nią apie Diburgo 
mą.

—O! velniava! 
nenumačiau tos 
inetelegrafavau senajam Dibur
gui apie atvažiavimą.

Ko Mi pajuto save užgauta, 
nežinodama . priežasties.

—Aš nežinau, ar butų atidė
jęs m-r Diburgas kelionę, 
buvo labai svarbu... 
nieką atsakė Ko Mi.

—Aš sakau: jis butų atidė
jęs! — kartojo Manningas. — 
Pas mane prie jo reikalas di
džiausios svarbos. Kuomet jis 
grįš?

1 — Aš nežinau tikrai, įmanau 
— ,neanksčiau dvylikos dienų...

Pilypas Manningas nusibarė. 
Žinoma, kaip gerai išauklėtas 
žmogus:

—Telaimina tamstą Dievas!
Kiekvienas žino,- kad, jeigu 

angliškas džentelmenas šaukia 
ant tamstos Viešpaties palai
minimą, tai ^as blogiausias Jš 
prakeikimų.

Ko Mi likosi tik linktelėti 
galva, ką jinai ir padarė.

Manningas jau ieškojo išei
ties.

—Aš manau, — pradėjo jis, 
—jog čia nėra nieko, kas galė
tų-su manimi susitarti dėlei rei
kalo? Aš sakau: nieko iš turin
čių reikšmę? Aš sakau: susi
tarti. Tiktai! Nepasirašyti?...

Skaudžiai užgauta, tuo la
biau, kad tasai Manningas jos 
lyg kad ir nepastebėjo. Ko Mi 
pasišiaušė:

—Dovanok tamsta, — 
jinai šiurkščiai, — čia aš.

Nustebintas, bet daug ma
žiau, negu butų nustebintas 
prancūzas prie tokių aplinky
bių, Manningas, nervingai vaik
ščiojęs po kambarį, nsustojo ir 
pirmu kart, nuo to laiko, kaip 
jis atėjo, domiai pažiurėjo į 
Ko Mii

—O! tamsta, ištiesų, tapai 
sekretore?... Tai yra tokia sek
retore, kaip musų, pas anglus, 
austraiiečius? ,

Netiesioginis australiečio pa
gyrimas jai patiko.

Jinai, žinoma, laikėsi kuk
liai :

Diburgas greit

galutinai prablai-
reikėjo atsakyti:

Jisai randasi

omino.
Ii jis gavo tik ži- 

namie nebuvi-

Kaip tai aš 
galimybės ir

tai
SU pa

tarė

-^-Jeigu aš tamstą supratau, 
pas tamstą yra parašas? Tas 
prabangu, prie to, kad tamsta 
jauna! Sveikinu tamstą dar 
kartą !.w < • -

1 Visa tai buvo pasakyta tonu, 
kuris turėjo skambėti neman
dagiai. •

—Aš tamstai pasakiau: smul
kiems .reikalams, — pakartojo 
išmintingoji Ko Mi.
, —Taip, — tuo pačiu neman
dagiu tonu tęsė Manningas — 
bet tamsta sudarai visas sutar
ties. Taip kad... Sveikinu 
tamstų. Ištiesų, yra kuo.

—Reikalas^ apie kurį mes 
kalbėjome, labai svarbus. Tams
ta pats pasakei: “didžiausios 
svarbos.“

Manningas pasielgė j jų su 
nslepiama pagarba. Paskui be 
jokių perėjimų pareiškė: t

—-Su ’ tam«t<ta malonu kalbė
ti, Aš tamstai viskų išaiškinsiu. 
Reikalas, apie kurį kalbama, 
gali būti apžiūrinėjamas iš 
įvairių atžvilgių. Jisai svarbus 
tuo atžvilgiu, kad jame sutal
pinti didžiuliai pinigai ir kad 
jis duos dideles pajamas vi
siems dalyvaujantiems — pasi
žymėk tamsta: visiems. Tuo 
pat laiku tai smulkus' reikalas 
iš atžvilgio išlaidų ir atsako
mybės. Vaikai galėtų jo imtis. 
Tamsta mane supratai?

(Bus daugiau)

GULBRANSEN PIANAI

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

JOS. F. SUDRIK
Pianų Krautuvė 

3343 So. Halsted St. 
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NAUJIENOS, UEfcago, m
Kraujo, odos, chroniškasi nuo

Koncertai parkuoseDurkin nuteistas Columbtis par
Trys policistai pašauti

atitaiso

Monika Waitkus-Baniene ir Anloneta Oigrienė

Boulevard 4189

LIETUVIS

Plėšikai pavogė seifą

PINIGAI

padainuok ir su

niui
yra

KenRoselando

Nau

Chicago, Illinois1739 So. Halsted

senas žaizdas* ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Roselando
Lietuvon

Douglas par 
Band.

Akinių Pritaikymo Mano
METŲ PRITYRIMO

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 

’<aip Naujienos.

Tarp pašautųjų yru lietuvis ser 
žantas K. Wistort.

< MAUG TW£ ">< 
KO OkJ^. UP

o\_v> oue
< AluAV -

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

OUGHTA MAKS.
A HW 

.TH' LAt>\^ 
7-OBO V Į >

Graborius ir Pagrabų direktorių 
Automobilių patarnavimas vigo- 
klems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St., Chicago

Lietuvoje jūsų pinigai bus paskolinti ūkininkui 
čiui ar draugui 
vulių veislini užveisti ir pastatyti ūki' ant pelningų pamatų

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansal

I. J. ZOLP

bus nulydėtos į Šv. Kaziinie

Del Moterų Hygienos
Susirgusios moterys . da- 

nriŠinių dėl 
tikslo. Zo-

Šią savaitę prasideda koncer
tai atvirame lauke niekuriuose

Perskaitys ir demokra 
tų balsus

CHICAGOS 
ŽINIOS

Pinigus pasidėti i šių įstaigų galite visi Amerikos lietu 
viai, iš visų vietų ir miestų per

Ka reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

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

bar vartoja Zonite vieto
je nuod 
Šio svl 
nite gerai veikia, bet ne 
.kenkia delikatniems rau
menims. .

pinigų Lietuvon
Tupikaičio aptieks, 
East 115th St. Pi-

grand jury ir nesuspėtų išnešti 
prieš juos apkaltinimų, tai tei
sėjas Jarecki turi labai didelių 
galių, nes jo priežiūroje yra 
balsavimai ir jis gali aštriai 
bausti balsavimų sukčius.

[Pacific and Atlantic Photo]
Thais La Pe, šokikė, reika- 

iaujalauja $500,000. Esą £Iew 
Yorko detektyvai, vesdami ją iš 
viešbučio, sumindžioję kojas, 
kurios esančios apdraustos ant 
$200,000.

Susekus dideles suktybes pa* 
duotų pereituose nominacijų 
balsavimuose republikonų balsų 
ir kasdie tų suktybių vis dau
giau susekant, pavieto teisėjas 
Edmund K. Jarecki, kuris pats 
yra demokratų kandidatas ir 
laimėjo nominaciją, įsake išnau- 
jo perskaityti ir demokratų bal
sus, paduotus nominacijoje už 

'kandidatus į “board of review” 
ir miesto teisėjus, nes yra kal
tinimų, kad ir pas demokratus 
buvo didelių suktybių balsavi
muose. Manoma, kad tokiu sa
vo žygiu jis labai užpykins sa- 

svo politinius bosus ir pakenk
siąs savo politinei karjerai, bet 
teisėjas Jarecki sakosi to visai 
nepaisąs.

Manoma, kad delei padarytų 
suktybių labai daug politikierių 
turės eiti kalėjimai!. Esą nors

kiną teisme. Prokuroras reiką- 
lavo Durkinui mirties bausmės, 
bet jury neįstengė susitaikinti 
ant to ir turėjo tenkintis kom
promisu —: 35 mętais kalėji
mo. ,

parkuose. Koncertai
8 iki 10 vai. vak.

šiandie koncertas bus Gar- 
field parke; duos Liberty Band.

Rytoj koncertas bus Hum- 
boldt parke; duos Brousek’J 
Band.

Trečiadieny
ko; duos Henshel’s Band

Ketvirtadieny —
ke; duos Cerveny

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Valandos:
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nedo 

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

2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAVVFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

gus Lietuvon per 
j ienų Skyrių Tuptikai 
čio aptiekoje, 233 E 
115th St., Kensington.

giminės, draugai ir pažįstami 
laidotuvėse ir suteikti jiems

Dr. J. W. Beaudelte
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland AvėMartin Durkin, kuris kiek 
laiko atgal nušovė federalinės 
žvalgybos agentą Shanahan'ir 
paskui ilgai slapstėsi, tapo teis
mo rastas kaltas už žmogžudy
stę ir nuteistas 35 metams ka
lėj iman. Bylos nagrinėjimas tę
sėsi apie mėnesį laiko, ypač il
gai buvo renkamas jury. Martin 
Durkin, kuris buvo kaltinamas, 
kad jis esųs automobilių vagi- 

lius, užmušęs žvalgybos agentą 
labai ilgai slapstėsi ir jį begau- 
dant tapo nušauti du žmonės, 
jų tarpe vienas policistas, bet jį 
nušovė patys policistai per klai
dą: iš strioko nematė kur jie 
šauna. Durkin teisme teisinosi, 
kad jis nušovė Shanahan visai 
nežinodamas, kad tai yra žval
gybos agentas, bet manydamas, 
kad tai yra paprastas plėšikas 
Jį gynė teismo paskirtas advo
katas McCarthy, kuris gynė ir 
lietuvę Bernice žalimienę, kuri 
porą kartų buvo atlankiusi Dur-

Aky 
f A P^V^GT

k SPVLVUG
COAT - S

Lietuvos Koperacijos Bankas
KAUNAS — LIETUVA

Graborius ir Balsamuotojas
1911 Canalport Avė.

Patarnauju simpatiškai, manda
giai ir pigiai. Automobiliai ve

stuvėms, krikštynoms ir tt.

Telefonas Roosevelt 7532

nigui nueina Lietuvon

S UJ8L-V . 
/BVcSS
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Tel. Brunsvvick 9393

KAROLIS 
NORjKAITIS

Vienintelis lietuvis auksorius North 
Sideje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes ot>u daktaras Op- 
tometrislas.
1850 W. North Avė.. Chicago, III.

Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Bealevard 7539

NAUJI 
1739 Ha Halsted 

cnoi*, m.

Plėšikai visai išimdami duris 
įsigavo Haywood Jewelry Co. 
sankrovą prie Lake ir Marion 
gatvių, ir išnešė sverianti 1,000 
svarų seifą, kuriame buvo $7,- 
000 vertės brangmenų.

Penktadienio naktį kovoj su 
plėšikais tiųio pašauti trys poli
cistai.

Du llazelcrest policistai tapo 
gal mirtinai pašauti dviejų ne- 
jrrų. kuriuos, vienas pašautųjų 
policistų — llazelcrest policijos 
viršininkas, buvo sustabdęs at- 
si klausimui. Bet negrai vieton 
atsakyti j policijos viršininko 
klausimą, pradėjo į jį šaudyti 
ir gal mirtinai sužeidė. Vienok 
negrams pasprukti nepasisekė. 
Vieną jų užklupo kiti policistai 
ir bars kovoj dar vienas policis
tas tapo pašautas, bet ir neg
ras* liko gub mirtinai pašautas. 
Kitas negras tapo suimtas gele
žinkelio yarde, į kur jis buvo 
pabėgęs pasislėpti, bet kurį ap
supę ginkluoti miestelio gyven
tojai ir negrą suėmė.

*’ Seržantas Kazimer VVistert 
(turbūt lietuvis) iš N. Robey 
St. policijos ^tpties' tapo sun
kiai sužeistas nužiūrimo plėši
mo. kurį VVistert bandė atklau- 
sinėti. VVistert su kitu policistų 
patruliavo policijos automobily 
VVilson ir Leavitt gatvių apie- 
linkėj, kur pamatė žmogų slan
kiojant apie vieno apartmenti- 
nio namo koridoriuje. VVistert 
nuėjo j koridorių paklausti to 
žmogaus ką jis ten veikia nak
ties laiku. Vos spėjus atidaryti 
duris, tasis žmogus paleido j 
VVistertą keturius šūvius, iš ku
rių vienas pataikė VVistert u i j 
kaklą. Kito policisto apšaudo
mas betgi plėšikas įstengė iš
bėgti ir jį suimti nepasisekė. 
VVistert yra Bavenswood ligoni-

LIJSTUvTb AKIU SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudSjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
me, skaudamą akių karšt}, C’L-J

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Are. , ~

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirrnin. ,

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gat-but toks pat už
metimas yra darorrtJs ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės •— tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert P bar macai Co., Saint 
Losi., U. S. A.

DAINOS
Del keturių balsų 

Surinktos L. Eremino
šios dainos tinka chorams ir 

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

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos su rami n toj a ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksfhėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti 
stiprės!, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. Ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri« 
*>untimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai* 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas (Janai 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:80 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

Kokia Nauda Iš Indėlių į 
Lietuvos Koperacijos Banką?

9% į metus, arba $9 nuo kiekvieno $100, eis į jūsų kišenę. Tuos pinigus 
jus pridesit prie kitų ir padauginsit savo turtą. Arba ji|s galėsit praleisti 
juos: pasiimti sau vakacijas, pasilsėti, sveikatą pataisyti; galėsit nusipirkti 
sau naujus rubus, automobilių, pianą ar abelniems šeimos reikalams sunau
doti ; galėsit vėl padėti Koperacijos bankan ir dar daugiau nuošimčių gauti.

gal būt jūsų giminai- 
ukiui pagerinti, naujoms mašinoms nupirkti, geresniai gy- 

’ j. Ūkininkas pa
gerinęs savo ūkį, prisitaikęs prie aplinkybių ir marketų savo produktams, 
pelnys šimteriopai, atmokės paskolą ir bus dėkingas.

9% į metus yra geriau negu 6, ir daug geriau negu 3. Indėlis yra daug 
patogesnis negu investmentas ant morgičių ar bonų.

SAUGUMAS PILNAI UŽTIKRINTAS

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis , 

Graborius Chkagoje
Baidotuvėse patar- 
nauju geriau ir pi- 

M ’ j giau negu kiti, to- 
w > <lel, kad priklausau

Pr^e 8>rabU išdirby-

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted SU 

Tel. Blvd. 4063 '

Persiskyrė su šiuo pasauliu Liepos 9 diedą, naktj, 1926 m. Liko 
užmušta traukinio atidaužius automobilių. Sulaukusi Monika 55, An
toneta 35 metų amžiaus; gimusi Lietuvoj, palikdama dideliame nu
liūdime savo mylimuosius ir mylinčius vyrus ir vaikus. Kūnai pa
šarvoti, randasi 3113 So. Halsted Street.

Laidotuves Įvyks Seredoj, Liepos 14 dieną, 8:30 valandą ryto 
iš namų j Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionių sielas, o iš ten 
ro kapines.

Visi A. A. Monikos ir Antonetos 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. x

Nuliūdę liekame,
Vyrai Vaitkus ir Digris ir jų vaikai

■J
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KIMBALL Lietuvių fiathiiuose.

Grojikliai Pianai

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kiįtikus, kad Kimball pia
nui kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus dėl išgrojimo ne
palyginamai ištobulintą piano mu
ziką, be jokio specialiu patyrimo

Musų krautuvėse esti platus pa* 
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Ar myli savo gimines, sa
vo draugus Lietuvoje?
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 
j ienos”, žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos’ 
yra populiarus laikraštis nt 
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmonyse. Lietuvon 
žmonės myli “Naujienas” per- 
tat, kad jose yra apsčiai žini\ 
iš Amerikos lietuvių gyvenime 
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, taįygi rimtus, pamoki
nančius straipsnius teikia save 
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 
ja.

Todėl jei jus mylite savo gi
mines, savo draugus Lietuvoje 
ir norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ii 
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, neš jus jienįs 
įteiksite kultūrinę ddvaną b 
sykiu dvasinį pasigerėjimą 
“Naujienų” kaina metams | Lie 
tuvą $8, pusei metų $4, trims 
mėnesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujienų” agentus, “Nau 
jienų” skyriuose arba

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.. Chicago.

SIUSKIT. PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonės e 
taip pataria Lietuvos bankai

Gaila 
jau visi 

Į Pašelp. 
Imui naują 
[“Flint”. Visi turėjome vilties jį 
[laimėti; vieni ir garažius buvo 
pradėję budavotis, kiti galybę 
tikietų turėjo; tikėjaus ir aš lai
mėti. Bet “Flint” galėjo gauti 
tik vienas ir ta laimė išpuolė 
chicagiečiui iš “White. Star 
Club”, p. Makauskui. Nors ir 
gaila, kad ta laime teko ne ku

inam ciceriečių, bet išdalies ir 
gerai, nes tai sustabdė netei
singus paskalus apie įvairias i 
suktybes ir kitokius niekus. Da
bar ramu, gražu, o ir kliubas 
pasidarė gražaus kapitalo, taip 
kad galės pradėti budavoti na
mą, kuriuo visi jau senai pa
geidauja.

man to “Flint”. . Kaip 
žino, Raudonos Rožės 
Kliubas leido laimėji- 

gražų automobilių

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI NAMAI-ZEME
ChicgoR Lietuvių Auditorium ben- 

drovės direktorių ir draugijų at
stovų mėnesinis susirinkimas įvyks 
liepos 12 d., 7.3(1 vai. vakare. Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. —J. Zalatoris, raŠt.

Svarbus pranešimas Roselando, Ppl|- 
mano, Keminglono ir West Pull- 

mano lietuviams
Nuo gegužčf 31 dienos, palengvi

nimui viršuj paminėtų kolonijų lie
tuviams gavime “Naujienų“ pavie
niais numeriais, atidarome “Nau
jienų“ pardavinėjimą ant sekamų 
kampų:

RO.SELAND:
Avė. ir 103 St. 
Avė ir 
Avė. 
Avė. 
Avė. 
A ve

PIRKIT PLUMR1NG4 PAS MUS 
IR SUTAUPYKI! 85% 

<»ar<iu'> iaoie visiems olaelio 
kainomis

Lrvihths) Plumblng Snpply Con 
1637 VVest Di vieton St^ 

netoli Marshfield

NAMAI-ZEME
Paskutinė proga

ir
ir 
ir

105 St.
108 St.
111 St.
113 St.
115 St.

STOGDE^GYST®
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garanteojemas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. (staiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Cblcagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
|)unne RooHnfe Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phci.e La^vmlalc 0114,

Milvvaukee Avė., frontage, 
800 už frontą pėdą, 154 ant 
Milwaukee Avė. ir 176 pėdų ant 
Bellę Plaine.

Piet-rytinis kampas, prieš 
Portage Parką teatrą. Pasiūlo
ma per Mr. Baldwin.

KRENN and BATO 
116 E. Walton Place

Superior 7046

Vakarinės žvaigždės Pašelp. 
Kliubo pripuolė susirinkimas, 
oet delei vasaros karščių mažai 
narių susirinko, net ne visi vir
šininkai buvo, tad susirinkimas 
neįvyko, tik vien mokesčiai bu
vo priimami.

(Pacific and Atlantic Photo]
Jeremiah Smith, Amerikos 

ekonomistas, kuris užbaigė Ven
grijos finansų reorganizavimą. 
Savo dviejų metų algą $100,- 
000) jis atidavė Vengrijos žmo
nėms. -

žiuoti į Washington parką, nes 
ten galima išgirsti visokių dis
kusijų, visuomet anglų kalbo. 
ir šimtai-pasipila įvairių klau
simų ir^ana juokingų. Nueini 
į vieną grupę — ten diskusuo* 
ja apie Dievo tikėjimą ar tam 
panašiai, antroj grupei — ten 
vėl apie politiką ir kitus daly
kus. Taip kad yra ko pasirink-

, taipjau šį

SLA. 194 kuopa sparčiai au
ga. Paskutiniame jos susirinki
me priduota 7 naujas aplikaci
jas. Tarp šių naujų narių yra 
p-lė Kailiutė, abu Zixai, biznie
rius Gudgalis, Naujienų platin-Lj jr praįejstj laika, 
tujas F. Lukoševičius ir k. Jei į§gįrsįj 
kuopa visą laiką taip sparčiai ‘ žinoma ’ir lietuviai 
augs, tai galima tikėtis gražios ri savo išvažiavimus> 
ateities, kas yra labai pageidau-1 spėjo iš karo
tina- I I jaus ir eino ratu,

Kuopa turi seną ligonį Petrą Į atvažiavo
Stankaitį. Dabar jo naudai bu
vo pardavinėjamos serijos, ku
rios davė pelno apie $150. Bet 
dar ne visos serijos sugrąžintos | wasbington parką ir ten turėt 

taip vadinamą open forum, ar
ba kas turi norą, gali pasiklau
syt anglų kalboj tokius klausi
mus rišant. Tai visgi geriau, 
negu vien tik “Dėde atvažiavo” 
dainuoti.

kartais tu- 
kur nebūt, 
išlipti, tuo- 
traukdami

arba “Vai tu 
karvelėli” — tai ir visa prame- 
ga išvažiavime. Taigi aš patar
čiau atnaujint išvažiavimus i

Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan

VVEST PULLMaN:
Michigan Avė. ir 119 St. 

KENSINGTON.
115 St. ir Front St.

PUlLMAN:
111 SI. ir Cottagc Grove Avė.

Čia visose paminėtose vietose 
“Naujienos“ gaunamos anksti iš 
pat rvto kasdien.
NAUJOS STOTYS CHICAGOJE: 

Halsted St. ir 63 St. 
State St. Ir 63 St.

T0WN OF LAKE: 
Benošiaus Apticku, 1616 W. 47
> DIDMIESTYJE:

Van Buren St. ir State St.
Jeigu yra numatomos kur tinka

mos ir reikalingos “Naujienų“ sto
tys įsteigimui bile kurioje dalyje 
miesto Chicagos arba ir Chicagos 
priemiesčiuose, malonėkite apie tai 
pranešti “Naujienų“ cirkuliacijos 
skyriui. Tą galite 1 adaryti telefo
nu bei laišku. Kiekvienas toks pra
nešimas bei reikalavimas įsteigti 
“Naujienų” pardavinėjimo stotį bus 
tinkamai išrištas ir radus tinkamas 
sąlygas įsteigimui tokios stoties, 
stotis bus įsteigta.

“N-nų” Cirkuliacijos Skyrius.

St

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų prie dekoravi
mo darbo. I . „ _____ ______
išmokti, gera mokestis. 159 North1 tas pagal vėliausios mados. 
State St. Room 1632. ’ l

me- 
visi 
vil

PARDAVIMUI mūrinis namas 7 ir 
7 kambarių, maudynės, elektra, karš
tu vandeniu apšildomas, aržuolo tri
mingas, labai graži vieta, parkas ir 
pusė bloko nuo bulvaro. Parduosiu 
pigiai, inmokėti tik $2500, kitus kaip 
vendą. Namas randasi 5422 So. 
Carpenter St.

Naujas mūrinis namas Nortji Side 
5 ir 5 kambarių, intaisyti pagal vė
liausios mados, lotas 40x125, gara- 
džius ant dviejų mašinų, inmokėti tik 
$3000, kitus kaip vendą. Namas ran
dasi 2132 N. Le Vergne Avė.

Beveik dar naujas 5 kambarių, 
dinis namas, maudynės, elektra, 
parankumai, barnė dėl karvės ir
tininko, žemė 90x125. Inmokėti tik 
$1000,'kitus kaip rendą. Namas ran
dasi 5538 So. Kostner Avė.

Naujas mūrinis namas 4 ir 4 kam
barių, aržuolo trimingas, 1 flatas 

Darbas namie, lengva karštu vandeniu apšildomas, intaisy- 
. x Inmokė- 

ti $3000, kitus kaip rendą. Namas 
randasi 4640 So. Sacramento Avė.

Medinis namas 4 kambarių, aukš
tas pundamentas, maudynės, elektra, 
visi parankumąi, strytai ir ėlės ištai
sytos ir išmokėtos, parduosim pigiai. 
Inmokėti tik $1500, kitus kaip rendą. 
Namas randasi 4642 So. Cacramento 
Avenue.

4 pagyvenimų namas, visi po 5 
kambarius, maudynės;* elektra, visi 
parankumai, kampinis lotas 75x125, 
graži vieta, arti mokyklų ir parkų, tik 
pusę bloko. Cach $4000, kitus kaip 
rendą, arba mainysim . ant mažesnio 
namo ar loto.

JAKANTAS BROS., 
4138 Archer Avė., 

Lafayette 76^4

REIKIA moteries Kortuoti skudu
rus junkšapėje. Austin Junk Shop, 
2058 W. Austin Avė.

FARMOS IR ATSKIRI AKRAI 
Apartmentiniai namai mainymui 
Savininkas turi 100 akrų farmą 

prie North Judson, Ind.
20 akrų prie lllth St.
30 akrų prie 143rd St.
Mainys arba parduos vieną arba 

visus sykiu. Ką jus turite dėl pa
siūlymo.

PLUMMER REALTORS 
7801 So. Halsted St. 

Stewart 7101

REIKIA OARBININKŲ
VYRŲ

LIETUVIŲ SALESMEN’Ų

MARQUETTE MANOR
2 flatų, sun parloras, 5-5 kamba

rių, aržuolo grindys ir trimingas, 
ugnavietė, knygynas, karštu vande
niu šildomą, cementinė elė, 2 karų 
garažas, khina $16,000.

5915 So. Campbell Avė.

ir galutino raporto šiame susi
rinkime nebuvo galima išduo
ti.

šiame susirinkime turėjo bū
ti išduotas raportas ir iš SLA. 
seimo, bet delegatas Danta už
imtas politika, tad jis atsipra
šė laišku ir prisižadėjo būti 
tame susirinkime. Niekurie 
ko, kad tai busiąs svarbus 
portas, buvo manyta šaukti 
sirinkimą atvirutėmis. Bet kiti 
sako, kad nieko svarbaus nebus, 
nes Danta nebuvo oficialinis de- 
.egatas ir, kaip žinia, Seimas jo 
nepriėmė, tad jis nieko apie Sei
mą ir raportuoti negali.

Šiaip kuopos reikalai yra tvar
koje. Tik delei vasaros karščiu 
mažai narių lankosi į susirinki
mus, tad nieko svarbesnio ir ne
galima nutarti. Lauksime atvės- 
tant oro, tada imsimės prie žie- 
,mos parengimų. Visi rengkitės 
prie to ir lankykite susirinki
mus.

ki*
są
rą-
su-

— Tas Pats.

North West Side
■ Čia viena įstaiga gyvuoja per 
keletą metų, tai Kraus Mort- 
gage & Bond Co. Ji skolina pi- 
ligus ant pirmų ir antrų mort- 
gage. Paskutiniu laiku įvedė 
naują skyrių — Industrial Loan 
Service, šitas skyrius skolina 
pinigus iki $300 be jokio komi
šino, ant 3% nuošimčių. Kas ei
na į miesto arba pas kitas šar
kas skolintis, tai čia gali gauti 
ant prieinamų sąlygų skolintis. 
Ofisas randasi 1726 W. Chicago 
Avenue. — P.

Mano patėmijimas

Keletas metų atgal Chicagos 
lietuviai surengdavo kuone kas 
sekmadienį draugiškus išvažia
vimus į Washington parką ir 
tenai praleisdavo laiką. Bet da
bar Washington parke nesimato 
sekmadieniais jokio lietuvio. 
Kur jie dingo? Vieni pievose 
kurmerausius daužo, o antri mi
škuos munšainą traukia, — tai 
jų svarbiausias vasaros laiku 
užsiėmimas. Bet aš patarčiau 
lietuviams ąekmadieniais nuva-

— Pustapėdis

Pranešimai
%

PRAKIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant nyk 
$6.00 j metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų .ir kiekvienas centas atlieka 
Mim tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šįnitą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti de] 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 
$100.p0 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt jį
su sekretorių 
o nuo jo su

dauginsią jūsų

Prisidėkite j šią draugiją
Chicagos Lietuvių Drąugija S. 

yra didžiausia savišcl— ------ 1
cija Chicagojc — pri.... ..... ....... .

P. 
iclpos organiza- 
iklnuso net 800 

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

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

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

l
Lietuvos Dukterų Draugijos susi

rinkimas atsibus Liepos 12 d., vakare 
paprastoj svetainė! Mark White Sq. 
ir tolinus dar busTper 2 menesius 
vakarais susirinkimai. Visos narės 
nepamirškit atsilankyti, nes visoms 
tie patys reikalai.

ASMENĮ! JIESKŪJIMAI
PAJIEŠKAU Adomo Kodžio, ku

ris 2 metai atgal, gyveno ant New- 
berry Avė., tarpe 14th PI. ir 14th St., 
Chicago. Turiu svarbų reikalą. Mel
džiu jis pats ar kas pažįsta praneš
ti.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Box 816

APSIVEDIMAI
IEŠKAU našlės ar merginos ap- 

sivedimui. Aš esu našlys 47 metų, 
be vaikų. Merginą ar našlė nuo 10 
iki 48 metų atsiliepkit, be vaikų.

F. f.
8715 HmKiton Avė., 
SO CHICAGO, ILL.

IŠRENOAVOJIMUI
RENDON didelis kampinis Sto

ras ant bizniavus gatvės, pečiumi 
šildomas, remia prieinama. Tinka 
visokiam bizniui' _

NAUfffcNOS
1739 S. Halsted St.

. Rox 815

PARENDAVOJIMUI flatas 6 kam- 
jarių, moderniškas, geroj apielinke- 
je. 8136 W. 38th Street.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
' 1 . ..................... ! ............
KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 

Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 
ssen, Restauran-

• Kendžių, Be-
kernių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, lemos kainos.

Sostheima, 1912 So State St.
k_________________ - - ,>

........................ ..............................................
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez. vV ... ! ■„/

'^el. Prospect 1297

' F. J. YANAS 
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvi

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

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

Vien tik prižadėjimai neužmoka bi
lų. Nebūkit užganėdinti darbu, kuris 
neturi jpkios ateities. Suteikit sau 
progą uždirbti daug pinigų. Musų la
biausiai pasekmingi vyrai ir mote
rys pardavinėtojai, yra taip pat pa
prasti žmonės, kaip ir jus. Mes iš
mokinome juos kaip pardavinėti.

Mums reikia keturių lietuvių sales- 
menų dėl pardavinėjimo puikių są- 
vasčių, kurios randasi netoli nuo ele
vatorių linijos.

Tai yra viena didžiausių progų 
Chicagoje uždirbti daug pinigų. Mu
sų biznis taip greitai auga, kad mums 
reikia daugiau vyrų tuojau. Alga, 
bonus ir komišinas.

SHEKLETON BROTHERS
160 N. La Šalie St., Room 416 

arba Skyriaus ofisas 
6131 W. 22nd St.

NAMAS 4 kambarių, yra vanduo, 
elektra, kaipa $2750, cash $300, $35 
j mėnesj. MIDLOTHIAN REALTY 
CO., 440 S. Dearborn St. Wabash 
4722,

MORTGECIAI-PASKOLOS

REIKIA shearmenų j geležies at
karpų jardą. Steiner Iron & Metai 
Co., 1103 S. Washtenaw Avė. Tel. 
AVest 0477.

AUTOMOBILIAI

S t u d e b a k e r automobl- 
flliai yra vieni iš tvirčiausių 

kainos prieinamos, nes 
kompanija pati viską ga- 
mina. Tokiu budu Stude- 

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

Milda Auto Sales 
3121 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1685 
D. Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

PARSIDUODA 3 tonų troka.y 
slate body, labai pigiai. Del to tro- 
ko nebeturiu darbo; arba mainy
siu ant mašinos arba ko kito.

Kreipkitės:
1315 S. 50 Avė., 

CICERO, ILL.

PARDAVIMUI
TURIU parduoti grosernę ir bu- 

černę, labai geroje vietoje. Taipgi 
(> moderniški kambariai rendon, 
$40 j mėnesį.

Atsišaukit tuojau
2252 W. 54 PI.

PARDAVIMUI grojiklis pianas, 
tiktai biskį vartotas, valiausios ma
dos išmarginimo, kaina $115, iškai
tant volelius ir benčių, $50 cash; ir 
po $10 j mėnesi atsakantiems žmo
nėms.

VAITONITIS
6512 So. Halste<i St., Ist fl.

» PARSIDUODA grosernė su namu 
arba be namo. 5 rūmai gyvenimui, 
geroj vietoj. 3400 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI pigiai bučernė, lie
tuvių apgyvento! vietoj. Randasi 
5257 S. Princeton Avė. Atsišaukit 
308 W. 43 St.
*------------- t - ------------J---------- y—

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, fikčerini skyrium, pigiai. Tol. 
Lawndale 3758.

WESTERN AVENUE
100 y 125' arti 5oth st. Savinin

kas nori mainyti ant dviejų flatų 
arba bungalovv. Matykite

A. N. MASULIS
6641 S. Wėstcm Avė. 

Rcpublic 5550

Supirkinėjimas ir Mainymas
* Turiu parduoti rezidencijos lotą už 
$1400 ir biznio prapertę. 2 blokai nuo 
elevatoriaus. Imsiu pirmus ir antrus 
mortgečius arba genis bondsus ar 
staką. Greitam pardavimui. Rašyk 
tuojaus. NAUJIENOS, 1739 So. Hal- 
sted St. Box 799.

Roseland. — Liepos 18 d., 7:30 vai. 
vakare, Aušros kambariuose, 10900 
So. Michigan Avė. įvyks Draugijų 
Sąryšio delegatų susirinkimas. Visi 
delegatai ir delegates atsilankykite 
paskirtu laiku, nes yra' svarbiu rei
kalų, kurie turi būti apsvarstyti.

*— J. TamašauakaH, Sekr,

LIETUVIU SPAUSTUVE
Spauzdinam įvairius spaudos dar

bus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, programua, plakatus, tikietuš ir 
visokias blankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gražiai. Reikale 

.spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
j musų spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

710 W. 38rd St., Chicago, III. 
Tel. Yards 6751

PARDUOSIU savo $850.00 Player 
Piano už $130.00 už cash ar priim
siu ir ant išmokėjimo geriems žmo
nėms.

Pamatyk 
MR. FERRIS 

2332 W. Madison Street 
Ist floor

ANTRI MORGIČLAI 
Suteikiami ant 6% • palūkanų. 
Taipgi perkame Trečiui Morgičiua 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
8804 South Kedzae Ava^ 

Lafayette 6788Ii i. Z,.,-. . / i , i

.$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičlų, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

TURIU parduoti į 5 dienas savo Paskola namų savininkams nuo $200 
biznio lotą į Wesfchester, tiktai l,iW $2000. Užmokėjimui taksų, spe- 
blokas nuo Harrison St. stoties, tik cialių assessmentų, pataisymui, už-blokas nuo liarnson »i. siones, 
$800 reikią. Naujienos Box 810.

pataisymui, už
mokėjimui skolų arba dėl title. Mė. 
hesiniaiss išmokėjimais.

- ’ RELIANCE REALTY 
& MORTGAGE CO.

Franklin 1808MAN reikia pinigu, turiu par- « “ūkiu
duoti savo bizniavą lotą, 30 y 125, N. LaSalle St.(itiuii savu MiAiiiiivų a. *^'9

greitai augančioj apielinkėj, tiktai 
vienas blokas nuo “L“ prailginimo. 
Didelė proga kilimo kainų.

NAUJIENOS, 
Box 811

20 LOTŲ
OAK Lawn, prie 95 St. Savinin- 

ant biznio arba gero automobiliaus, 
2 arba 5 pasaŽierių. Matykite

A. N. MASULIS
6641 So. Western Avė.

Rcpublic 5550

REIKALINGA pirmieji ir antrieji 
mortgečiai, stakai ir bondsai. Veik 

I greitai. NAUJIENOS, 1739 So. Hab 
! sted St., Box 798.

Nerokuojame komišino
MES paskoliname jums $100—$200. L MES paskoliname jums siuu—szuu 

kas nori parduoti arba išmainyti j savaitiniais arba mėne-
siniais išmokėjimais, už 3% nuo
šimčių.

INDUSTRIAL LOAN SERVICE 
1726 W. Chicago Avė., 

cor. Hennitagc

DIDELIS BARGENAS
Du apartmentinių namų lo 

tai, 30X125, puikus . bargenas, 
tiktai $450 cash, Naujienos 
Box 812.

2 GYVENIMŲ mūrinis namas, ce
mentiniu pamatu, lotas 50 pėdų. 5-6 
kambarių, karštu vandeniu šildomas, 
pirkėjas gali gyventi ant 1 augšto, 
dekoruotas, kaina $12,500. 3332 W. 
63rd PI., Republic 9469.

■ , . \ . ..
PARSIDUODA 6 ruimų medinė 

ėottage arba mainysiu i 2 aukštų 
namą. Parsiduoda 9 lotai Harvey, 
IR. Už pigią kainą.

Kreipkitės.
6636 S.' Michigan Avė. 

2 lubos

KAMPINIS bungalow, 54 y 125 
pėdų lotas, 6 kambariai, su por- 
Čiumi, tllc vana, tile stogas, 3 ka
rų garažas, mūrinis su tilo stogu, 
kampas Francisco ir Carmen Avė , 
kaina $21000, savininkas, šaukit
Briargatc 4452. (

PARSIDUODA ką tik pastatytas 
namas; randasi prie 7030 South

MOKYKLOS
1 VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mokinėm dienomis ir vakarais. At
sišaukit arbą rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLI.EGE, 651- 
672 W. Madison Street. i

! GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą į devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą į vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 

| Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę. Vasaros laiku mokiname už 
pupę kainos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

namas; ranaasi prie /uau y .utnmnhlHu
Campbell. Parduosiu pigiai. Savi- ckanjLu i- šoferiu Ateikite nasi- ninkas budavotojas ir arkitektas; np“?;
galiu parduoti pigiau, sutaupyda- TriŽnrSl^!
mas pašalines išlaidas. Namas 2 »į®1?' &
pagyvenimų dydžio, vienas išnuo- Durim.*k Iimotas. Savininkas Tel. Cicero 2091-J djus moklnsitės, o kaip užbaigsite, tai 

dar geresnis. '
I Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING

1507 West Madison St.

mas pašalines išlaidas. Namas 2

BARGENAS
5 FLATŲ ir Storas, kampinis 

gražus muro namas ir gera pietuos 
vieta, netoli parkų ir karų linijos. 
Rendos neša $3,672 j metus, o 
na tik $20,000. 
galėsiu paimti.

Gerą mainą 
Atsišaukit pas
MASULIS 
Halsted St.

vininką
' A. K.

1920 So.
3-čios lubos frontas

kaį- 
irgi 
sa-

4 RUMU bungalow, geroj vietoj. 
Parduosiu ar mainysiu ant biznioPARDAVIMUI saldainių, cigarų, 

ice creamo ir groserio krautuvė ge- Į arba automobiliaus. Pašaukit, 
roj vietoj, nebrangiai.

4506 So. Talman Avenue
Prospect 5173

2 FLATŲ namas, 6—6 kambarių, 
PARSIDUODA sausage route. Se- garu šildomas, moderniškas, 2 karų 

nas išdirbtas biznis. garažas savininkas, 6232 S. Cali-4088 So. Albany Avenue ’ * ~ "

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

Colleg-e
2407 W. Madison Chicago, III. 

Phone Seclev 1613 
M. E. HUTFIL2, Manager


