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Užsienio komunistai'B8le"0S. s“l!s,a!pn,a
na diktatūraidirbą Maskvai tik

uz pinigus

T urkai pakorė 13 politinių 
nusikaltėlių

BRIUSELIS, Belgija, liepos 
15. — Parlamentinė socialistų 
frakcija savo konferencijoj 48— 
balsais prieš 10, keturiems su
silaikius nuo balsavimo, nutarė 
remti įstatymo sumanymą, ku
riuo karaliui Albertui duodama 
pilna galia savo dekretais kraš
to finansus tvarkyti 
stabilizuoti.

Socialistams šitaip 
čius, įstatymas bus,
nes, parlamento priimtas.

ir valiuta*

nufcista- 
be abejo-

karaliaus diktatūrai Potvyniai Jugoslavijoje
Užsienio komunistai esą 

tik parsidavėliai
Ekzekucijos Turkijoje Keletas žmonių žuvo; daug 

materialinės žalos padaryta

.Jie klausą Maskvos įsakymų 
tik dėl gaunamų pinigų, sako 
Rusijos komunistų vadas

Pakarta trylika asmenų, tarp 
Jų šeši parlamento nariai, ta
riami sąmokslininkai

MASKVA, SSSR., liepos 15. 
— Rusijos komunistų partijos 
organe Pravdoj pasirodė atsa
kymas į aštrią kritiką, su kuria 
nesenai išėjo prieš komunistų 
vadus darbininkų vadai —šliap- 
nikovas, Medviedevas ir piofe-
sorius Aleksandras Preobražen- prezidentą Mustafą Kemalį Pa- 

mirė kartuvėse, 
kad mirštą nekal-

SMIRNA, Turkija, liepos 15. 
— Vakar čia įvyko žiaurios ek
zekucijos. Gatvių susikryžiavi
muose buvo pakarta trylika po
litinių nusikaltėlių, tarp jų še
ši Turkų parlament^ nariai.

Visi jie buvo, kaltinami ir 
mirties bausmei pasmerkti dėl 
sąmokslo nužudyti Turkijos

BELGRADAS, Jugoslavija, 
liepos 15. — Del smarkių lietų 
Jugoslaviją atlankė dideli po
tvyniai. Dunojaus upė, Sava, 
Drava ir kitos išėjo iš krantų, 
užliedamos didelius plotus ir 
darydamos daug pragaišties. 
Kiek žinoma, potvyniuose devy
ni žmonės žuvo.

< f “ Hm

[Pacific and Atlantic Photo]
Horace L. Arndld, 68 metų amžiaus, kuris jau 43 metai Jiain 

nešioja laiškus Galėsi?urg, Iii. Jis išvyko į Washingtoną, 
paštų viršininkas New jį asmeniškai pasveikins.

Potvyniai Vokietijoj pada 
rė didelės žalos

Britu komisija algoms 
Amerikoj tyrinėti

Kafastrofingas gaisras

IjONDONAS, liepos 15.
Daily Mail sako, kad valdžios 
rateliuose taraujamos siųsti į 
Jungtines Valstijas tam tikrą 
komisiją, kurios uždavinys bu
tų patirti iš pamatų, dėl ko A- 
merikoj darbininkų algbs daug 
aukštesnės, nt\kad Did. Britani
joj. Jei Britų pramonėj daly
kai aprinksią, tai komisija vei
kiausiai busianti pasiųsta atei
nantį rudenį.

Vienuolika kūnų išimta iš degė* 
šių; aštuoniolikos pasigen
dama.

TANNERSVILLE, N. Y., lieT 
pos 15. — Gaisre. kurs užpra
eitą naktį sunaikino medutį 
trijų aukštų Tvviligfit Inn vieš
butį, žuvo, tur būt. aštuonioli
ka asmenų. Iki šiol iš degėsių 
išimta vienuolika lavonų, taip 
apdegusių, kad jų pažinti nebe
galima. Dar pasigendama sep
tynių asmenų, kurie, tur būt, 
taipjau yra žuvę ugny.

Uždarė 48 bankus
ATLANTA, Ga., liepos 15.r- 

Valstijos departamento paskel
bimu, nuo praeito pirmadienio 
Georgijus valstijoj tapo uždary
ti keturiasdešimt astuoni ban
kai ir Atlantos Bankers Trust I
kompanija, orperuojanti toj 
valstijoj 120 bankų. Bankers 
Trust kompanijai paskirta ie- 
ceiver’is.

Nespekuliuokite Vokie
čių banknotas

Vienuolės mokytojos 
apleidžia Meksiką

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
15. — Keturias dešimt dvi vie
nuolės, katalikų kolegijos mer
gaitėms mokytojos, apleidžia 
Meksiką ir išvažiuoja j Jungti
nes Valstijas. Vyriausybei už- 
gynus tikybos mokymą mokyk
lose Meksikoje, tos vienuolės 
atsisakė mokyti /kitokio, pasau
linio mokslo.

Franeuzų paštinis gar
laivis dega

Piktas Pravdos atsakymas 
kritikams čia nesvarbu; daug 
indomesnė yra Medviedevo kri
tika. Medviedevas reikalauja, 
kad Raudonųjų profesinių są
jungų internacionalas butų pa
naikintas, kadangi [tiųrijof pra
monės, kurias dabar 1_____
sovietų valdžia, turį būt paves-’ 
tos į užsienio pramoninininkų 
rankas.

Ypatingai aštriai jis kritikuo
ja trečiojo (komunistų) inter-* 
nacionalo politiką ir jo darbuo
tę svetimuose kraštuose. Med-

šą. Visi jie 
tvirtindami, 
tai.

Džambolet
ministeris ir 
partijos vadas, pastatytas

BERLlNAS. liepos 15/ — 
Dabar apskaičiuota, kad pasta- 

Bei, buvęs vidausĮ rjejį dideli potvyniai Vokietijoj 
’ažangos Sąjungos padai* 150 milionųImarkių ža- 

l)0 ’ los. Daugiausiai nuostolių pa
kartuvių įspėjo ekzekucininkusjdaryta 741,000 akrų plote* kur 

oš pra- klasiniai korimai at-pJUVO sunaikinti ykių triobesiai,
vedanti naujai I urkijar nelaimių, j daga, h*, Žuvo daug gyvulių.

įJo kalba buvo virves kilpos 
nutraukta.

Kalbamas sąmokslas nužudyti 
Kemalį Pašą turėjęs įvykti 
Smirnoj šių metų birželio 18 
dieną, kai ten lankėsi Tuikijos 
prezidentas.

Nukentėjusiems laikinai su
šelpti Prūsija paskyrė 6 milio- 
nus markių, o federalinė val
džia paskyrė dar 3 milionus 
markių. t

$25,000 Britu streikui
štų komunistai, tariant jų va
dai, esą niekas daugiau kaip 
nenaudėliai, kurie klausą Mask
vos įsakymų tik 
rių jie gauną iš 

Apie Rusijos
viedevas sako:

“Patvs vieni

dėl pinigų, ku- 
Rusijos.
pramonę Med-

Kautynės Bulgarijos-Ru- 
manijos sienoj tęsias

mes niekados 
nepajėgsime savo industrijos 
pastatyti ant kojų. Mes turime 
kreiptis j užsienį dėl pagalbos, 
ir tą pagalbą turime priimti su 
atvira širdim.’’

PARYžH S, liepos 15. — Ha- 
(vas pranešimas iš Bucharesto 
sako, kad Bulgarijos komita- 
džų (partizanų) puolimai Ru
munijos sienos Dobrudžoj nesi
liaują. Įvykę vėl susikirtimų, 
kuriuose abiejose pusėse buvę 
užmuštų ir sužeistų.

[Del pastarųjų susikirtimų
Norvpp-iirfs nrpmiprna >sienoj liuman'ia kaltina Bul*a- .\orveKįjos premjeras lii? kad jos komitadžar darę 

Kili pasitrauks puolimus, Bulgarija gi kaltina 
rumunus kaipo puolikus.]

SPRJNGGFIELD, III., liepos 
15. — Illinois kasyklų darbirųn- 
kų unija visuotinu balsavimu 
nutarė paskirti 25,000 dolerių 
streikuojantiems Anglijos ka
syklų darbininkams remti.

A tsisako remti Couė au
tosugestijos mokyklą .

OSLO, Norvegija, liepos 15/1 
— I>cl aštrios valdžios kritikos,! 
piemjeras Lykke ruošias atsi
statydinti.

PARYŽIUS, liepos 15.— Me
dicinos Akademija atsisakė pa
tvirtinti reikalavimą, kad vals
tybė duotų subsidijos Couė in
stitutui Nancy 
nos Akademija •» 
autosugestijos’ 
visai mokslinio

mieste. Medici- 
pareiškė, kad 
kultas neturįs 

intereso.
Ekscesai gatvėkarių 
darbininkų streike Kovoj su plėšikais sep

tyni asmens pašauta

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKT! AR PAIEŠKOTI

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

Klasifikuotųjų nos z f>c UŽ ž<xl|. 
na 50c. Vienas
Žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereiks 
liūgas per paskelbimus Naujie
nose.

Indianapolis, Ind., liepos 15. 
— Padėtai gatvėkarių bėgiuo
se bombai sprogus, keturi gat- 
vėkariai buvo apdraskyti ir 
dalis bėgių išardyta. Keletas 
žmonių sužeista.

Keturi asmens buvo areštuo
ti, įtariami dėl bombos padėji
mo. Gatvėkarių darbininkai 
jau dvi savaitės stie'ikuoja, ir 
kompanija daro pastangų leisti 
gatvėkaiius su streiklaužių pa
galba.

NEW YORKAS, liepos 15.
Vakar vakarą, kai gatvėse bu
vo pilna žmonių, grįžtančių iš 
teatrų, ties Broaęhvay ir 48-ta 
gatve kilo batalija tarp plėšiko, 
kurs bandė ištrukti, ir polici
ninkų. Besišaudant, septyni 
pašaliniai asmens, tarp jų trys 
moterys, buvo pašauti ir nuga
benti ligoninėn. Plėšikas paga
liau, gavęs keturias kulipkas, 
parkrito ir buvo suimtas. Jis 
vargiai begu pasveiks.

skelbimų kai-
Mažiausiu kai- 

colis (apie 30

Septyni žmonės užmuš
ti per iindrsį Filipinuose Rasmussen vyksta i 

žiemiv kraštus
MANILA, Filipinai, liepos 15. 

— Romblono saloj, 175 mylios 
nuo Manilos, siautė smarki au
dra, tifonas, kurios septyni 
žmonės buvo užmušti. Vienus z 
namus audra nutrenkė į jūres ir 
penki asmens žuvo vandeny. 
Daug materialinės žalos pada
ryta.

lie-KOPENHAGA, Daniją, 
pos 15. — žinomas žiemių kraš
tų tyrinėtojas, Knud Rasmus- 
sen, išvyko į Etah, Grenlandi
joj, kur jis prisidės priq Pal- 
mero Putnamo ekspedicijos šal
tųjų žiemių kraštų faunai ty
rinėti.

WASHINGTONAS, liepos 15.
— Vokietijos ambasada įspėja

kur amerikiečius nespekuliuoti se
naisiais Vokietijos banknotais, |

--. senomis popierinėmis markėmis i galjaiVis Fontainebleau dega ir 
'buvęs apleistas jurose. Pasažie- 
Iriai ir įgula buvę išgelbėti.

LONDONAS, liepos 15. — Iš 
Ji būti, Franeuzų Rytų Afrikos, 

■praneša, kad paštinis franeuzų

ir bondsais. Jie nertini jokios j 
l vertės. Kai Vokiečių markė bu
vo amžinai susmukus, senieji 
popieriniai pinigai buvo paga
liau visai panaikinti ir pakeisti

ROMA; Italija, liepos 15. — nauials- ■ ' • tJ
Italijoj prasideda trynimos tarp' 
vietų ii centrai i nės fašistų vy
riausybės. Tatai mątyt iš pu
siau oficialinio laikraščio Tribū
na pareiškimo, kuris sako:

“Italiją negali p rod likti ilgai 
veikti, jeigu italai nesugebės 
žiūrėti toliau už savo vietos1

~........... .. kaimo ar miesto. Daug yra to-1 šiandie po pietų buš laiko-
28 dienas, 14 valandų, 36 mi-’ 1<1Ų fašistų, kur baisiai mė^s- rna konferencija su profesinių

ta smulkius savo vietos reikale- unijų kongresu “apsvarstyti 
liūs, lengvai nustumti šalin fa- priemonėms sėkmingam kasyk- 
šizmą

keleivius, darbuotę, ir susiinterešuoja tik! 
kai jie automobiliu prilėkę ties1 'tada, kai koks vietos < 
Pulitzerio triobesių, Park Ro\v, 
sustojo.

Evans ir Wells kelionėn ap
link pasaulį išvyko iš Park Row 
birželio 16, 1:30 valandą po 
vidurnakčio, ir keliavo: laivu į; 
šerburgą; automobiliu j Pary
žių; aetoplanu į Berliną, į Ka-1 
raliaučių, į Maskvą, į Omską; 
traukiniu j Čitą, j įdarbiną; ae
roplanu į Mukdeną; traukiniu 
j Fusaną; garlaiviu į Šimonose- 
kj; traukiniu į Jbkohamą; lai
vu į Viktoriją; aeroplanu į 
Mitchel Fieldą, N. Y.

Aplink pasaulį per 28 die 
nas ir 14 valandy

Italijos fašistuose prasi 
deda trynimos PAKORĖ DU ŽMOGŽUDAS

NEW YORKAS,■ liepos 15. % 
Du keleiviai, <Edwaid S. Evans 
ir Linton O/ VVeJIs, 
grižo j New Yorką 
aplink visą pasaulį.

Tą kelionę aplink
so labo 20,1(10 mylių, keliauda
mi greitaisiais traukiniais, ex- 
presiniais laivais, aeroplanais ir 
•automobilais, jie sukeliavo per'

vakar su- 
iš kelionės

pasaulį, vi-

nutes ir 51 sekundą. Taip pa- 
skelbė oficialiais laiko daboto
jas Vii h.i ai m u ras Stefansonas 
pirmas pasveikinęs

Keturi žmonės žuvo 
girių gaisre

VANCOUVEB, B. C., ‘liepos 
tapo 

Benito
Oakalla kalėjime--- Y'” . ,16‘ ~ ’Britų angliakasių it uni- pakarti du piktadariai,

'Pastpiale, portorikietis, ir Alex- 
Įander Borteli. Mirties bausmei 
jie buvo pasmerkti dėl dviejų 

' moteriškių užmušimo.

ju kongreso kon
ferencija

LONDONAS, 
Britų angliakasių federaiijos i w , 
vykdomasis komitetas skelbia, PULKININKAS ĮTEISINTAS.

apsvarstyti
NEW YORK.AS, liepos 15.

Kariuomenes teismas -išteisino 
pulkininką James Watsoną, ku
ris buvo kaltinamas dėl pavėla-tarptautine darbininkų kovos baigimui.”] . .... ,J . / jvimo .armotų suviais saliutuoti

, , . vi* • j - Haiti prezidentą Izniisa Borno,
i Jonas, 38 automobiliai sudeffe:rt ; \ •, .. . J , kiU an<jai jls atplauk laivu į

Jurgis ar Motiejus esti nubaus-j $30,000 Žalos New Yorka. '
tas, išteisintas, paaukštintas ar ( pEORIA TU
pažemintas. Kilęs dėl nežinomos priežasties

'gaisras vakar sunaikino trisde-
Indusai su mahometo- šimt aat||Onis automobilius ir

nni« niimn isi stipriai gadino East Peoria Au-nais Plaunasi kompanijos

krašto ir

liepos 15.
BRITŲ AVIATORIUS ATSKRI

DO I BUSIRA

— Britų aviatorius Alan Cob- 
įstaigą. | ham, skrendąs iš Londono į Au- 

,z a r izi it a T>v:xn Hn 'Nuostoliai siekia daugiau kaip straliją, iš Basros, Irako, šian- 
KALKI ia, butų inuija, ne- dolerių |die atskrido į Buširą.

-— ■  ............. ....... ................. ... .....................  --- -----------------------1. n, ? ___ ,

buvo 
indusų NUPIGINTAS PINIGO 

PERSIUNTIMAS LIETUVON

pos 15. — šiandie Kalkutoj įvy
ko didelės kautynės tarp indti
sų ir mohametonų. Trys indusai 
ir vienas mahometonas 
paskersti, aštuoniolika
ir keturiasdešimt penki maho
metonai sužeisti, daugiausiaj 
peiliais subadyti.

Mahometonai puolė indusus 
dej to^ kad pastarieji procesi
joj, nešdami savo dievų stabus,

SEATTLE, Wash„ liepos 15. ėjo pro mahometonų mečetę. I 
— Pianeša, kad giriii gaisruo-l 
se, kurie siaučia įvairiose Wakh- ‘ 
ingtond valstijos vietose, keturi 
žmonės *sudegė.

Clncagai ir apielinkei fede- 
1 irtis oro biuras šiai dienai

Sovietų delegatas kalti
namas dėl ėmimo pinigų 

iš Tautų Sąjungos
MASKVA, liepos 15. Ni- 

I kolai Maliniu, sovietų Rusijos 
delegatas Tautų Sąjungos gele- 

įžinkejių konferencijoj štras- 
Įburge 1925 metais, tapo šiandie 
pašalintas iš geležinkelių komi- 

_ . Hai’iato ir atiduodamas į teismo

■ I rankas.
■ Nenusistojęs oras; Rali būt | 
lietaus ir perkūnijų; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
nis, daugiausiai vakarų vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siek* 74° F.

šiandie saule teka 
džiasi 8:24 valandą.

Malininas kaltinamas, kad 
būdamas delegatu jis priėiųęs 
pinigų iš Tautų Sąjungos.

16—
Max-
ban-

WABR£N, R. L, liepos 
Krautuvninka# Charles 
field nušovė du asmenis, 
džjusius apiplėšti jo krautuvę.

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

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

Tik pamislykit, už patarnavimą ir 
greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 
Jus mokėsit Ųktai 5Q centų!

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
n»- musų skyrius :

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUCIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si. Chicago, DL

I
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EAGLE BRAND
CONDEN6EO MILĄ,

Jįdarytas 
iš geriausiu karviįt 
pieno ir gryno 

cukraus specialiai 
dėl kūdikių kuriem 

reikia tikro 
maisto dėl jy 

išatiginimo

STRAIPSNIS 185

Priežiūra Kūdikio lovoje
Dažnas pozicijos permainymas be

gulint lovoje yra svarbus kūdikiui, ne
tik kati tuomi jis, geriau pasilsės, bet 
dar tuomi, kad niekad kraukis neužte
kės. Kasdien reikia kūdikis išmau
dyti. Maudynė dėl karščio (apie !>(>. 
laipsnių F.) gali būti duodama sykį 
ar du j dieną, jei karštis didelis.

EROVes skYRIU
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Sveikatos Dalykai 
Šieno slogos 

(Hay fever)

Rašo Dr. A. Montvidas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrx

Ui II 
kuponu

dykai- lictu- 
vldkal pamokti 
alp priturėti

t|. įskiep
kite/ ir prisilakite 

šiandie »U jūsų vardu 
.. adresu.borden COMPANT 

ortftn Bldg. Nuv York

Temperatūra
Maudynės temperatūra turi būti nu

statoma termometru. Maudant reikia 
imti visas apsaugas, kad sergantį kū
dikį neperšaldžius, arba neibaidžius, 
ar suerzinus Karšty galima ant gal
vos uždėti šaltą kompresą arba lenų 
maišelj, kada maudai dėl sumažini
mo karščio Jei rankos ir kojos šal
tos, vartok šilto vandens bonkas

Sunkioje ligoje maistą reikia suma
žinti ’

Girdymas vandeniu yra didelės 
svarbos ligoje Reikia vandens siūlyti 
dažnais protarpiais, jei galima, tai 
kas valandą, kūdikiui budint, ir rei
kia užsirašyti kiek per 24 valandas 
susergia

Vidurius sergančio -reikia liuosuoti, 
kasdieną, jei reikalas yra, tai išplak
ti, arba šiko vandens įlieti. Reikia 
atžymėti kiekį šlapumų ir duoti dau
giau vandens, jei turėjo mažai.

Yra faktas, kad sveiki kūdikiai da
ro linksmas motinas. Tinkamas mai
stas ir tinkama priežiūra turėtų pa
daryti kiekvieną kūdikį stiprų ir vik
rų. Jei negali savo kūdikio žindyti, 
jūsų pięmoji mintis turėtų būti Bor- 
den’s Eagle Pienas. Per tris gent- 
kartes motinos jį vartojo, pamatę, 
kad jų kūdikiai tuoj pradėjo augti ir 
taipti kaip tik gaudavo Eagle Brand 
Borden Kompanija per tris gentkar- 
tes įtikino tūkstančius 
kūdikių sveikata yra 
žingsnis prie jų busimo 
gyvenime. Borden’s P 
išauklėjo milionus , kūdikių į 
jr vikrius vyrus ar moteris.

tėvų, kad jų 
i svarbiausias 
10 pasisekimo 
Eagle Pienas 

sveikus

motinų
. Bet

Nekaltink Kūdikio
Verksmas yra vienatiniu bu

riu, kuriuo kūdikis Rali jums pa
sisakyti, kad jis jaučasi nesma
giai.

Kiekviena motina žino ar jos 
kūdikis verkia dėl išalkimo, 
skausmo ar pykčio.

BAMBINO
1 Kūdikių Geriausia Draugas 

nepatenkins kūdikio alkio, tačiau 
jis tikrai palengvins jo Aausm$ 
ir apgalės jo pykt), jei vidurių 
Užkietėjimas yra to priežastimi.

Pareikalaukite veltui siun
čiamos pavyzdinės bonkutės.

Rambino galite gauti pas savo 
vaistininkų arba tiesiai iš labo
ratorijos po 35c. už bonkų.

F. AD. RTCHTER & CO. 
Berry and So. Sth S t s.

Brooklyn, N. Y.

<

Trylika neišrodo daugeliui i 
kaipo senas amžius mergaitei, 
pasiekus šį amžį, ją suima jausmas 
vilties ir susijudinimo, kurio motinai 
ji išaiškinti negali. Šitas brendimo 
periodas yra rimčiausias momentas 
mergaitės gyvenime, dėlto, kad tuo 
laiku visas jos kūnas keičiasi, ir rei
kalinga tada pilna motinos priežiūra. 
Pridedant Eagle Pieną prie jos val
giu gali jai pagelbėti, nes suteiksi rei
kalingą veikėją, kuris laimingai ją 
pervežš per šitą pavojaus periodą. 
Turėtum duoti du šaukštu ant dienos, 
geriausia paryčiu ir po pietų. At
mieš s utrimis ketvirtadaliais puode
lio šalto vandens. Eagle Pienų gali
ma sukombinuoti su suplaktu kiauši
niu ir skanskoniu, su ginger ale, vy
nuogių ar kitų vaisių sunka, arba ko
ko. ’

Skaitykit šituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

Klausyk ir Tėmyk 
0 Fotam

SANI-FLUSH 
IŠVALO 

KLOSETO

šis musų pnetelis dirba ii 
Širdies ir neša naujus skaityto 
jus Naujienoms kasdieną.

BOWLS
suvu
arba

Pirkit S mi-Flush pas 
groaerninką, aptiekorių 
hardware krautuvėj, arba atsių
skit 25c už pilnos mieros keną.

Sani-Flush
The Hygienic Products Co.
130 N. Wells St., Franklin 4676

Šieno slogom serga daugelis. 
Kodėl liga vadinama šituo var
du, nesunku suprasti. šiena
pjūtė tęsiasi nuo pat pavasario 
ikį rudens ir šieno slogom ap- 
sejrga tankiau tie, kas susiduria 
su žolėmis ir šienu . Mat jau 
nuo senai pastebėta, kad liga 
paeina nuo žolių. Bet tik 1873 
m. surasta, kad ją daro tūlų žo
lių ir medžių vaisiadtdkės. Di
džiuma žolių ir medžių veisiasi 
sesiomis arba vaisiais. Tam 
rejkalingas žydėjimas. Žiedų vai- 
siądulkės turi patekti į sėkla- 
gimtį, kad pradėtų augti sėkla. 
Vienas vaisiadulkes išnešioja 
vabzdžiai, kitas vėjas. Kurias 
nešioja vabzdžiai, tos yra dides
nį, sunkesnės. Jos paprastai 
rapdasi spalvuotuose, kvepen- 
čiųose ir medaus turinčiuose žie
duose. Vėjas šitas vaisiedulkes 
menkai tegali pustyti, jos grei
tai puola žemyn, todėl ore jų 
kaipir nėra. Labai menkas yra 
pavojus gauti slogas nuo jų. 
Tųios žolės turi daugybę mažų 
žiedelių, ant kurių eibės vaisia- 
dulkių. Pastarosios taip ma
žos ir lengvos, kad vėjui pučiaht 
jų pilies oras. Tokių augmenų 
vaisiddulkės ir yra šieno slogų 
priežastim.

Tūli žmonės gali įkvėpuoti 
vaisiadulkių bile kiek be jokio 
nesmagumo — jie nejautrus 
joms; Bet yra žmonių, kurie 
labai jautrus vieno ar kelių aug
menų vaisiadulkėm. Kaip tik 
jos patenka į jų nosį, o iš ten į 
kūnų, tuoj jie apserga. Suiri
mas pasireiškia kraujo indelių 
veikime. Parausta ir išpurpsta 
giltinės plėvės nosyj, gerklėj, 
bronkuose ir akių vokuose ir fa
suoja. Jokiam gydytojui ne
pasiduoda ir ligonis tampa taip 
erzus ir suiręs, kad veik nieku 
užsiiimti negali. Liga tęsiasi 
kelias savaites arba porą-treje- 
tą mėnesių, kol tik peržydi ta' 
žolė, nuo kurios vaisiadulkių li
ga gauta. Vieni serga kiek leng
viau, o kitų slogos yra taip kan
kinančios, kad kas metai, kaip 
tik šieno slogų sezonas praside
da, jie palikę viską turi važiuoti 
į tokią šalies dalį, kur panašių 
žolių nėra, ir grįžta tik joms 
peržydėjus. .Ir važiuojant da 
galima nuo vilko bėgus ant meš
kos užbėgti”, todėl reikia paži
noti, kuri žolė tau slogas daro n 
kur tokių žolių nėra.

Jeigu daug prikvėpuos vai
siadulkių, kiekvienas šiokias- 
tokias slogas gaus. Tečiaus jos 
menkos ir greitai baigiasi. Jeigu 
gi žmogus yra jautrus, imkime, 
motiejukų vaisiadulkėm, jam 
jų mažai tereikia, kad aštriai 
apsirgus slogom. •

Vienas gali apsirgti tik nuo 
vienos žolių veislės vaisiadulkių, 
kitas gali būti jautrus kelių žo
lių veislėms, vienok vienai veis
lei jis visgi yra jautresnis.

Kuomet sužinota ligos prie
žastis, j ieškota budo ją praša
linti. Aišku, kad tinkamiau 
sias Budas yra sunaikinti visas 
žoles, kurios daro šieno slogas. 
Tos žolės jokios ekonominės ver-

[Pacific and Atlantic Photo]
Adele Linhardt. Sakoma, kad 

jinai esanti gražiausi Austrijos 
moteris. Ji paeina iš miesto 
Brunu ir yra 16 metų amžiaus.

fe
na arba rečiau. Slogos nuo jų 
palengvėja ir sergama trum
piau.

Geriausia gydytis da prieš 
slogų pasireiškimą. Kiekvienas 
žino, kokiais mėnesiais jis ap
serga. Taigi gydytis reikia pra
dėti 5 savaitėm ar pirmiau prieš 
apsirgimą. Reikia atsilankyti 
pas gydytoją, kad jis ištirtų, 
nuo kokios žolės sloga paeina. 
Jis tai lengvai ir neabejotinai 
gali padaryti. Kada dasižino- 
ma, kuri žolė daro ligą, gydoma 
jos vaisiadulkių ekstarktu. Pa
prastai duodama 15 ar daugiau 
injekcijų, po viena kas antra ai 
kas trečia diena. Kūnas įpran- 
ta ir tampa mažai jautrus arba 
visai nejautrus toms vaisiadul- 
kėms. Bet tas nejautrumas ne
pasilieka ant visados.
------- - —————n..... -—————
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Jei jums yra nusibodę
T5•' ' .'paprasti...

AR nusibodo paprasti?... Susipažinkit 
su HELMAR, Karalienė Žymiausių 

Cigaretų . . . kurių nepaprastas viliojimas 
įsigijo daug naujų garbintojų per dvidešimtį 

• metų. •
t

Susipažinti su HELMAR yra patyrimas 
džiaugsmo rūkymo užganėdinimo tokio 
kurio dar jus nežinojot . . . Tuomet susi
darys umus prisirišimas kurį laikas tik dar 
sutvirtins.

Susipažinkit Su

IIelmar
Karalienė Žymiausių Cigaretų

■ 1 .................   , ■ i. ■ 11 ■ ■■ .i . i i........   ■

Garsinkities “ Naujienose”

Diena

KIMBA
Grojikliai Pianai

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kimba! 1 pia
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus dėl išgrojimo ne
palyginamai ištobulintą piano mu
ziką, be jokio specialio patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

• $400, $495, $650, 
$750, $850

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Tel. Brun»wick 9398

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintelis lietuvis auksorius North 
Salėje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktarus Op- 
tomeiristas.
1850 W. North Avė.. Chicago, III.

tės neturi, o yra šunžolės ir pikt
žolės netoli visoj eilėj. Taip h 
daroma. Tveriasi draugijos tų 
žolių naikinimui, valdžia irgi 
gelbsti tirinėjimais ir pinigais. 
Vienok tokių žolių auga tiek 
daug, net ir miestų tuščiuose 
sklypuose, kacT nė pinigų neuž
tenka, nė žmonių da nepriside
da tiek, kad jas išnaikinus. Ims

Bus labai didelė iškilme, - 
kuri sujudins visą miestą

I * I K

Kaina 25 centai — gaunamas
, Naujienose

Darykit tai ir Jus

Štai kiek kuponų gausit uf 
kiekvieną atneštą ar atsiust* 
paštu naują skaitytoj*;
Už met ____  150 kuponų
Už pusę j <e.tų.......75 kuponui
Už tris menesius.... 85 kuponus

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

BIRUTĖS
Saldainiai (Kendės) ii Lietuvos
Jau yra galima gauti skaniau

sių ir geriausių Birutės saldainių 
V. M. Stulpino krautuvėje/

Porkupčiams, piknikų ir balių 
rengėjams perkant daugiau duo
dama nuolaidą.

Krautuvo atdara kasdieną:

V. M. Stulpinas & Co. 
3311 S Halsted St. Chicago

Tel. Yards 6062

laiko. Bet žmones serga, kan 
kinasi ir turi didelių nuostolių 
ir nepatogumų. Kaip jiems pa
gelbėti ?

Sirgimo laiku menkai tegali
ma pagelbėti. Visi vaistai, iš
ėmus vaisiadulkių ekstraktą, 
kaipir nieko nereiškia. Ištyrus 
nuo kokios žolės vaisiadulkių 
slogos pasidarė, galima gydyti 
ekstraktu. Injekcijos (įšvirkš
timai) duodamas kas antra die-

Rengkites, temykit ir 
kitiems pasakykit!

šioj knygelėje skaitytojas ras 
visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Vist faktai su
rašyti • klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas 25 centus.

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.
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JUSĮI PINIGAI SAUGUS DEPOSITORIŲ 
MORGEČIUOSE IR BONDSUOSE

LIEPOS menuo yra tas laikas kada rei
kia pamąstyti apie investavimą savo 
perviršiaus. Taupymo nuošimčiai ir dau

gelis kuponų bus išmokėta Liepos 1 d.

Peržiūrėk savo pinigus ir pasilikdamas ma
žą sumą taupymo sąskaitoje, investuok liku
sius Depositors 6r< morgečiuose.

Nesvarbu ar jus turite $100.00 ar $10,000 in
vestuoti, jus atrasite saugumą ir busite ramus 
savo investmente.

Ateik Bankan ir gauk kopiją musų išleistos, 
su paveikslais knygos, “Depositors Mort- 
gages”.

DEPOSITORS STATE BANK
cAshkjndc^venuc^^^^

ot 47th Street
< yS’.l

c m ber Fedcral 
r JReserve System

I Rusiškos ir Turkiškos Vanos
> I2th STREET

Tel Kedzie H902

. Rooaevelt Rd
• rtj Si Louia Avė.

BABRAVIČIAU, REKORDAI
Sjiecielii' užsisakymu '‘Vien bės’’ Rekordų Skyrius |sigij<> 

iš Coiumbia Kompanijos sekamus musų nepi i lygota m<» lietuviu 
'ei.oru Bdhr .v ič.aus. >ok<irdų> kie buv<. skirti išleist’ tik k"

• nčl.

>\Kiu užsisakykite 
ro Petrausko '■Dūdelė'

colių $1.25)
ui Bakūžė’

;.'><•)
žrvkoidiiotus rekordus Kjp
75c) ir “Stasys” (10 colių,

i K.i m'» 
( U) col i

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

Brooklyn, N. Y.

Vilnius
1323-1923

<ri (H apžvalgą paraše 
K. Binkis ir P. Tarutis

h«>i...- i.ivtuvo* '•hšytojai. lengva ir kiekvienam 
■ ■ r un* k. Iba pradeda -<avo raštą:

\ieta, kurioje stovi dabar Vilnius, b'enovėl buvo apaugusi 
nilžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė Šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
'iuliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”

>•«. h. gyveno briedžiai, stirnos, Šernai, meškos, 
wvbė kitokių lH"kiiiių žvėrių; o paupiai* knibždėti 

>.)«!< ’dtelių spiečiai h -.aidu medutį darė

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
iu iv repnalukrijoH ją skaitai ir gerėsi - tai yra turtas, ku

ri* turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, 
Vilnius musų buvo, musų bun!

Jsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisnintimu $4.00. — Parduoda

naujienos
Hnlstcd Str. Chicairo. Tll

A. VIENUOLIS

Užžėlusiu taku
(Tęsinys)

Po sočios vakarienės, kurios 
vieni svečiai p<*r daug valgė, 
kiti tik paragavo, o kiti ir vi
sai liko nevalgę (mat, buvo ket- 
vorgas, kada kai kurios moterė
lė" ir davatkos valgydavo tik 
su pienu, o čia, lyg tyčia, val
giai buvo mėsiniai), jaunasai 
kamendorius atmušė momenti
niu aparatu moterėlių ir kai 
kurių davatkų atvaizdus.

Neapsakomas klyksmas 
džiaugsmas kilo kunigo kamba
riuose, kai davatka Malvina iš
ėjo ant “patrato” su ragučiais 
ir su uodegyte.

Juokėsi net ir inteligentai, 
pašokę nuo žaliojo staliuko, ir 
panelės Leliūnaitės, kurios vi
są laiką, maža su svečiais tesu
sipažinusios ir “blogai” lietu
viškai šnekančios, laikėsi atski
rai ir kukždėjo lenkiškai tai su 
felčerio dukterimis, tai su ku
riuo kunigu.

Galop, visiems pasidarė linksi
ma, gera, drąsu ir malonu.

įsidiąsinęs Katrės Vildžiū
naitės “kavalierus”, Jurgis 
Girckus, vos nesuvartojo serve
tėlės nosines vietoj, o kunigo 
cigarų apsvaigintas vargonin- 
kf>s ne juokais buvo bepraty- 
dąs kibti prie vyresniosios Le- 
liunaites, ir tik, valsčiaus raš
tininkui pamerkus, susiprato 
perdrusus esąs.

Visai maža tevalgė, gėrė ir 
juokėsi kunigas Maldutis ir Vil
džiūnų Katrė.

Chorui dainuojant, atsisėsda
vo Maldutis kur kertėj ir iš ten 
klausydavos dainų ir domėjos 
į Katriutę, kurios nuo akių ne
atplėšdavo.

Ir regūjC'. jam, kai* viso to, 
ko jis negali suprast, aiškiai 
atjaust gyvenime, pasakyti žo
džiais, išreikšti mimika, visa 
tai pasako dainos melodija ir 
atidengia prieš jį bekraščius 
paslaptingus, gražios melanko- 
lijos ir malonaus ilgesio, žmo- 
gc.us sielos* įlietus, j kuriuos ve
da tik muzika, graži mėnesie
na ir meilė.

vijęs Katriutę už “altankos” ir 
Skrudęs su ja į putinus, švel
niai ią apglėbė, ėmė glostyt jos 
plaukelius, glamonėt krūtinę ir 

i visu kūnu prie jos spaustis, 
Kafi'utė nė kiek nesipriešino, 
’š’e^tisi ant jo rankų.

Kad no daugybė 
i matytojų, tai juodu 
tų taip pasilikę.

Stovėdamas greta
te “porose” ir tūrėdama* jos 
ranką savo rankoj, jautė ku
nigas Maldutis jos širdies tvak
sėjimą, jautė jos kvapą, sklys- 
tančią nuo jos šilimą, jautė ir 
matė jos krūtinės bangavimą, 
sielos
niems parsekiojamiems įsimylė
jusiems suprantamas jausmas 
glamžė jauną kunigėlį ir liūd-

neprašytų 
amžių bū-

Su Katriu-

virpėjimą... ir tik vie-

Kai Katriutė drąsiai žiūrėjo 
jam į akis, - jis jautėsi kaltas 
esąs už tai, kad kitada ją bu
čiavo,' kabinėjo, mylęjo, daug 
žadėjo ir nieko nedavė.

Kartais norėjo jis čia pat, 
tuojau, pulti prieš ją ant keliu, 
pravirkt ir paaiškint, kad ne 
jis čia kaltas, neištesėjęs s-avo 
pažadų, kad ne "savo valia ją 
palikęs, bet kad čia kalti jo tė
vai, dėdė, giminės ir toji pati 
dvasininkų seminarija, moks
las ir režimas, kurie išardė, 
bet visai dar neužgniiužė jo 
meilės, supainioję jo gyvenimą, 
jo mintis ir padarė “tarpinin
ku” tarp žmonių ir Dievo...

Pažvelgus j Katriutės jauni
kį, Jurgį Girckų, kuris rudenį 
ruošėsi ją vest ir kuris dabar, 
mažiausios progos nepraleisda- 
das, negražiai kvatojo, rodyda
mas geltonus, kaip puiris, su
trūnėjusius (Jautis, kiekvieną 
kartą kunigui Maldučiui dary
davos šlykštu ir skaudu.

Pokylis pasibaigė apie dvylik
tą, kada kunigams nebegalima 
jau nei gert, nei valgyt.

Neprašyti svečiai senai jau

išsinėšino iš klebonijos kiemo 
ir gal būti lik per sapną valgė 
gardžią kunigo vakarienę ir 
čiulpė saldainius.

O kviestieji tuojau po vaka
rienės ėmė dėkoti kunigui var
dininkui už valgį, už malonų 
priėmimą, o kits kitam už 
“kumpaniją” ir veikiai išsi
skirstė bemaž visi vienu laiku.

Buvo pasilikęs nakvynei tik 
vienas kunigas Maldutis, bet ir 
jisai, suradęs svarbią priežastį, 
pėsčias iškeliavo namo, į savą 
sodžių, kuris buvo nuo mieste
lio penktame varste.

Kunigas Maldutis jauste jau
tė, kad šią naktį turi atsitikt 
jo gyvenime kaž kas< be galo 
nepaprasto, Įdomaus ir malo
naus.

į lą vieškelį, kuriuo nuėjo na
mo, į tą pat sodžių, ir Katriu
tė. i

Naktis buvo tyli ir šilta.
Liūdnai spi ūksėdamas švietė 

bažnyčios languose mėnulis ir 
klojo klebonijos kieme ilgą var
pinės šešėlį.

Rytai balo, bet dar nešvito.
Nė vienas žmogaus balsas, ne 

vienas , bildesys neprieštaravo 
nakties tylai.

Dargi šikšnosparniai, tie nak
ties trūsčjai, tartum suprasda
mi visą tylos iškilmingumą, pa
mažėl be jokio cypimo, be jo
kio šlamesio raižė orą.

žvaigždžių buvo taip maža ir 
taip jos neaiškiai danguj mirk
sėjo, jog rodėsi kunigui Maldu
čiui, kad ir jos savo smarkiu 
spinksčjimu galėtų • sudarkyti 
nakties tylų.

Valandėlę pastovėjęs ir pasi
gerėjęs nakties gražumu, perli
po kunigas per tvorą ir klebo
nijos daržais išėjo į vieškelį, 
kuriuo turėjo eit ir Katriutė.

DR. HERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

18th St., netoli' Morgan St.
VALANDOS: N.io 10—12 pietų 

ir nuo C iki 7:30 \ul. vakare.
Dienomis: Canal 

J 3110. Naktį
į Drexel 0950

' Boulevard 4186
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ry„u ir po 8 v. v.

PRITAIKO AKINIUS
Kivi v..* .,is Ištaiso

Telefonai:

, DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be 
Operacijos

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Oiisas 
4729 So. Ashland Ave^, 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

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

Kažin koks neaiškus patrau
kimas viliojo jj iš trobos i mė
nesienoj paskendusius laukus, (Bus daugiau)

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearbom 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.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearbom 2734
Valandos nuo 9:80 iki 2:30 vai.

Bridgeporto ofisas
3335 So. Halsted St. f

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose 
strąktai. — Ingaliojimai. 
kola i

iki 12

Ab-
__ _ _ Pas- 

pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
I.AWVEI>

Lietuvis Advokatas

irt Leaviti St

Valandos: y ryto iki 8:30 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1

vakare. 
9 iki 6 
v. p. p.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. VVashintton St. 

Cor. Washington & Clark

Namų TeL: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonua Repuhlic 9(iOQ

7

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS 
Roselando Ofisas: 

Tel. Pui:man 5950 
10756 S Mirhicran \v

lo •'!>'.»« 127 N. Oearhoni S( 
Tc| Deurhori 

.Mieste iki pietų 
koselande po pietų ir vakare 

SPEC1 AUSTAS egzaminavojinie 
abstraktų ir nuosavybės teisėse 

Taipgi veda visokius sudus

V. W. RITTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

n
Tel.

3241

Advokatas
S. La Šalie St., Room 2001
Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

V b k tirti i h
S. Halsted SL Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėlio ir, 
Pėtnyčios.

IOSEPI1 V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Herniitage Avenut* 
Tel. Uemlock 1385 

Valandom: 9 iki 5 po piet Vakd 
rais Utam.. Ketv ir SJub nu«. 
6-9. Ned. 9 iki 1-mui Prirengi* 

visokias legališkas popiera*

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar | mu- . 

tį, arba'savo išnešiotoju* sykj į mėnesj ir bus apmainyta i tikru.- 
United Profit Shajring kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoj. x i • skaitytoja turi tėisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidą 
Kuponai turi Sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepn 
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
dą* pavardė ir adresas skaitytojo.

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

Ui/metus—150, ui pusę metų—76, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

____________ _____ ................ Atkirp čia ............... ...........................
Data: Liepos 16 d., 1926 • 

.^Cį***'* CORPORATION
PRESENTFOR RH^MW 

UNITED PROFrr-S|AwVrSuj 
SENDJMLlfĄMiP* EPAIS TO 

RING CORPORATION

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

Daugeli išgydėme vienu sykiu 
Neišgydom - Nemokat 

IšegzaminavimaN ir patairymai 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE 
505 Sb. State St. 

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

Subatoj rtuo 9 iki G vakare. Ne- 
delioj nuo 9 iki 12 dieną.

Telephone Yąrda 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4tOU

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Caluinet 1598
DR. A. J. BERTASH

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

I60S S. Ashland Avė..
Netoli 46th St. Chicago. UI

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

fZ , j \ nuo 9 iki 11 vai. ryte, 
r alandos į nuo į jįj g va|4 vakare

DR. K. DRAUGELIS
dentistas

4193 Archer Avcnue
Brightori Park

V:i|;.i <|i>x mm-9 iki 12 ir nuo 2 iki 
vak Svrcilotnis pagal šutai tj

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

J, \ MONTVII). M. D
’ i i7U M ilw Htikt-r
Ku.ų.a

IttHinl 20'

Ąv»- n Rubej m 
• iki 3 po pietų 6 ik' 

Tel Brunswi<:k 4988nkare

Namų telefone* Spaulding *63> 
lt . mietine šviesa h diatherpna

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 Su. Halsted Street 

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

DR. M. T. STKlhUL
Um.r.UAn IK l IHKliKUA.-' 

4601 .*>. Aabiand l'el. Hoaievaro 
7826. Keti., 6641 S. Aibany Avy. 
Tel. Pro upe et 1981. Ofiso valau 
.los 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

M........ ■ ■ <1 I ■■ I I M ■ ■■■■■■— I ' —

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Veželis

LIETUVIS DENT1STAS
4645 So. Ashland Avė., 

uear 47th Street 
CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St..
Chicago. UI

Jei nori turėt 
nuolatinj draugą — 
Skaityk Naujienas.

Ofiso Tel Bouievard 9693 
Rezidencijos tel Drexel 919

Dr. A. A. R oth
Rusas Gydytoja* ir Chirurgą* 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Rr.A.R. BLUMENTHAI

Optametrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland A v

Kampas 47-toe 
ant 2 lub

DR. M. .1. SIIER.M
2' Specialistą* Moterų l.ieu 

1724 So. I.oomis, kampa* IK i» n• „ 
Island. Ofiso valandos nuo 2 ik » 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai vaka e 

Telefoną* Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353✓ I

DR. W.
vrSZKIEWI(7

’) / !> f)

uiair* (bt gyduolių u be operini 
tų). Pasekmingai gydome reu 
mutizmą, paralyžių, chronišką ka
urų, nerviškumą, galvos skkudėji- 

mą, širdies, plaučių, žarnų, k 
inkstų, gerklės, nosies, akių 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė.

Tel Humholdl 187h
Valandų* nuo 9 ryti, iki 12 

uu l ik 5 ir nu< " iki 9
Nedėlioj nu<> 10 tyf.u .si 2 po

k • 
ph-ą

Vyrai n moterys jums nereikia 
būti nuplikusiomis galvomis. Al 
turiu stebėtiną būdų dėl užaugini 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrmkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų alin- 
mmą ir užlaiko juos labai švariai
Dr. W. Yuszkiewiczt

1407 Milwaukee Avė., 2 f’

LISTERINE 
. THROAT 
į TABLETE i

ANTISEP
TIKAS

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lė* Parpi
mą. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

žMadt by 
luimbert Phannacal Co., Saint Louit, U. S. A.

Siųskit Naujienas 
/aeiuvon — tai bu® 
brangi dovana.

________________________ ■
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by t ha Lithuanian Daily Nawi Pab. 
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Bdltor P. OKIOAITIS
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.75

1719 Soatb Halsted Street 
(Jhicafo, IU.

Telepbone Rooeevelt 8M0
Subecription Katei i

18.00 per year in Canada.
17.00 per year odtsida of Chicago.
$8.Oi per year in Chicago.

8c. per copy. ,

Entered as Second Claaa Matter 
March 7th. 1914, at tha Post Office 
of Chicago, III., nndar tha act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiikiriant 
•ekmadeiniu*. Leidžia Naujienų Ben
droji, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonai i Kooserelt <50*.

Chtcagoje — paltu!
Metama ............... ..............L   f8.00

Uisimokljimo kalnai
Pusei metų-------- -------
Trinas menesiams__
Dviem miaesiams ___
Vienam mineaiui____

Chicago j e per Dėlioto jusi
Viena kopija -—  ......... ..... 8c
Savaitei ----- *---------------- -------  18c
Mineliui ____.________________71c

Suvelnytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metama ...----------------   $7.00
Pusei metų ........... .... .. .8.50
Trims mėnesiams__________  1.75
Dviem mėnesiam ...____________1.25
Vięnam minėsiu!_____________ .75

Lietuvon ir kitur uisieniuosei 
(Atpiginta)

Metama .—..... ........ .................. $8.0$
Pusei metų _______________4.00
Trim* mėnesiam*___________  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su ulsakymu.

MILITARIZMAS SOVIETŲ MOKYKLOSE

LIETUVOS VALDŽIA IR TAUTINĖS MAŽUMOS

KO PASIEKĖ KLERIKALAI SAVO NEAPYKANTOS 
POLITIKA?

LIETUVOS LENKŲ KLAUSIMAS

Vokiečių telegramų agentūra praneša liepos mėn. 1 
d. iš Maskvos, kad sovietų liaudies komisarų taryba pa
tvirtino karo komisaro Vorošilovo projektą, kuriuo įve
dama karinis muštras pradinėse, vidurinėse ir aukštes- 
nesniosiose mokyklose. Tas sumanymas įeis į galią nuo 
šių metų rugpiučio men. 1 d., po to, kai jį patvirtins cen- 
tralinis pildomasis komitetas.

Taigi bolševikų valdžia rengiasi įvesti militarizmą į 
mokyklas. Tokio atžagareiviško dalyko nebuvę net prie 
caro.

Lietuvos ir Amerikos klerikalai labai dejuoja, kad 
dabartinė Lietuvos valdžia taikosi su tautinėms mažu
moms, duodama joms įvairių palengvinimų. Tokia vald
žios politika, girdi, pakenksianti lietuvių tautai ir su
silpninsianti valstybę.

Bet butų įdomu išgirsti, ką gero lietuvių tauta turė
jo iš klerikalų elgesio su tautinėmis mažumomis?

Klerikalams Lietuvoje šeimininkaujant, buvo daužo
mi žydų sinagogų langai ir degutuojamos žydų krautu
vių iškabos. Ar Lietuvos valstybei buvo tatai sveika? Ar 
nereikėdavo Lietuvos diplomatams užsieniuose rausti iš 
gėdos, kuomet svetimtaučiai, perskaitę* laikraščiuose ži
nias apie tuos chuliganizmo darbus Lietuvoje, klausdavo 
jų, kodėl Lietuvoje taip dedasi?

Toliaus — ko klerikalai buvo pasiekę savo politika 
Klaipėdos krašte? Atsakymą į tai duoda rezultatai rin
kimų į Klaipėdos krašto seimelį ir Į Lietuvos Seimą. Pir
mam atsitikime iš 29 atstovų lietuviai pravedė tiktai 2; 
antram atsitikime visi penki mandatai teko vokiečiams 
arba vokiškos orientacijos žmonėms. Ir, kaip smulkes
nės žinios apie tuos rinkimus rodo, už vokiečius Klaipė
dos krašte balsavo net lietuviškai kalbantys piliečiai!

Pagaliau, imkime lenkus.
Kai kam gali išrūdyti, kad su^ lenkais Lietuvai nėra 

ko daryti “ceremonijų”. Lenkija yra nuskriaudusi Lietu
vą, ir kol ta lenkų padarytoji skriauda nebus atitaisyta, 
tol su jais jokio draugingumo negali būti. 1

Tiesa — bet su kuriais lenkais turi reikalą Lietuvon 
valdžia? Ne su lenkais, gyvenančiais Varšuvoje, Pozna- 
niuje, Galicijoje arba Silezijoje, bet tiktai su LietuVos 
piliečiais!

Su šitais lenkais Lietuva karo neveda. Dauguma jų, 
be abejonės, ir nenori kariaut su Lietuva. Kaip gi tuo
met Lietuva gali žiūrėt į juos, kaip į savo priešus?

Jeigu valdžia spaustų lenkiškai kalbančius Lietuvos 
gyventojus, tai ji elgtųsi ir neteisingai ir neišmintingai. 
Jie yra juk tokie pat piliečiai, kaip ir kiti Lietuvos žmo
nės. Kad jų prigimta kalba yra lenkiška, tai tame nėra 
jų kaltės. «

Persekiodama lenkiškai kalbančius Lietuvos žmones, 
valdžia varu verstų juos būti Lietuvos priešais. Be to, ji' 
nuolatos duotų medžiagos Lenkijos propagandai prieš 
Lietuvą. Ta propaganda butų ypatingai kenksminga Vil
niaus krašte, kur gyvena daugiaus lenkiškai, negu lietu
viškai kalbančių žmonių. Ar Lietuva galėtų tikėtis, kad 
Vilniaus krašto žmonės norės dėtis prie Lietuvos, jeigu 
to krašto gyventojai butų suagituoti prieš Lietuvą?

Su lenkais Lietuvoje reikia elgtis lygiai taip pat, kaip 
visais kitais Lietuvos piliečiais. Jiems turi būt duota 
mažiaus ir ne daugiaus teisių, kaip kitiems žmonėms.

su 
ne
Tuomet jie bus Lietuvos, o ne Lenkijos šalininkai. Ir kuo
met Lietuvos lenkai tvirtai stpš už Lietuvą, tai Varšu
vai bus išmuštas iš nagų svarbiausias propagandos gink
las prieš Lietuvą.

Jeigu net patys lenkai Lietuvoje smerks Varšavą ir 
reikalaus Vilniaus sugrąžinimo Lietuvai, tai kuo tuomet 
Lenkija galės pateisinti Želigovskio avantiūrą?

Apžvalga
.■■—■—MM*

SPEKULIUOJA KVAILUMU.

Idėjiniai nubankrotavę komu
nistai šiandie gyvena vien tikta 
melais ir šmeižtais. Svarbiau
sias jų Šmeižimų objektas ta 
socialistai. Kad apjuodinus so
cialistus, jie nesidrovi net kar
toti žioplinusius klerikalų prasi
manymus apie socialistus.

Kai anąmet Lietuvoje ėjo 
garsioji Purickio byla, tai klerz 
kalai, norėdami nukreipti publi- 

I kos dėmesį nuo to savo “didvy
rio”, paleido paskalą, kad į Mas- 

| kvą važinėję kokiais tai neaiš
kiais reikalais ir socialdemokra- 

Įtas Pakalka ir kiti opozicijos 
I žmonės, šituo budu mėginta 
I tų žmonių vardus surišti su 
šmugelio skandalais. Bet iš to 
nieko neišėjo. Prieš tuos asme
nis klerikalai nesugebėjo įrody
ti nė mažiausio nusikaltimo ar
ba bent įtartino dalyko.

Brooklyno komunistų “Lais
vė” tečiaus dabar begėdiškai 
tvirtina, kad Pakalka vežės j 
Maskvą “180 pūdų sacharino”.

Toliaus tas bolševikiškas 
šlamštas prikaišioja “šmugelį” 
Vokietijos socialdemokratui 
Bauer’iui, — kuomet senai yra 
paaiškėję, kad Bauer’is su šmu
geliais nieko bendra neturėjo. 
Kai, tardant garsiąją brolių Bar- 
matų bylą Vokietijoje, monar- 
chistų spauda paskelbė, kad 
Bauer’is dalyvavęs* neteisėtuo
se Barmatų bizniuose, tai Bau 

į er’is pareikalavo, kad reichsta
go (parlamento) komisija ištn 
tų tą kaltinimą. Po ištyrimo 
pasirodė, jogei priekaištas 
Bauer’iui yra nieku neparem
tas.

Pagaliau, “Laisvė” nesigėdi 
rašyti, kad Anglijos MacDo- 
naldas priėmęs “apie $70,000 
kyšių nuo pyragaičių fabrikan
to”. Visi, kurie skaito laikraš
čius, žino, kad istorija apie tą 
biskvitų fabrikanto dovaną Mac- 
DOnaldui buvo re^kęjminkų išpu
stas “blofas” ir daugiaus nie
ko. Minėtas fabrikantas, kaipo 
geras MacDonaldo prietelis iš 
senų laikų, įtaisė jam automobi
lių, kad jam, būnant premjeru, 
nereikėtų gaišyti savo laiką, va
žinėjant gatvekariais. Vėliaus, 
pasitraukdamas iš valdžios, 
MacDonaldas tą automobilių su
grąžino fabrikantui. Tik asilas 
gali tokį asmenišką žmogaus pa
tarnavimą vadinti “kyšiais”!

“Laisvė”, be abejonės, gerai 
supranta, kad, šmeiždamas Mac- 
Donaldą, Pakalką, Bauerį ir ki
tus socialistus,, ji meluoja. Bet 
ji tikisi, kad jos skaitytojai, 
diena iš dienos maitinami me
lai^, duosis dar kartą apgauti. 
Ji spekuliuoja tų apmulkintų 
žmonių kvailumu. Nepavydėti
nas užsiėmimas!

tis ‘Echo’ aprašo skandalingą 
įvykį. Petrašunų stotyje (ne
toli Šiaulių), kuris įvyko bir
želio mėn. 24 d. Būtent, gau
ja banditų įsigrūdo į stotį ir 
užpuolė esančius ten du kari 
ninkus, plusdami juos viso
kiais įžeidžiančiais žodžiais, 
kaip autai, buržujai, žmogžu
džiai, kraugeriai ir panašiai. 
Atėjus traukiniui, karinin
kams einant į vagoną, toji 
gauja pastojo jiems kelią. 
Tada vienas iš karininkų iš
šovė ir gauja pasitraukė. Bet 
įėjus karininkui į vagoną, 
gauja tą vagonų atkabina ir 
išplėšia tą karininką lauk. 
Karininkas butų buvęs čia 
pat ir nudėtas, bet jį užstojo 
ir išgelbėjo traukiniu važi u o- 

’ • jauti publika.”
Jeigu palyginti šitą žinią su 

“Draugo” aprašymu, tai darosi 
aišku, kad Marijonų organas at
liko biaurią falsifikaciją.

Ar “Ryto” paduodamoje ži
nioje yra pasakyta, kad tie už
puolikai Petrašunų stotyje buvę 
“socialistai” arba “socialistiško 
plauko” arba “laisvamaniai”? 
Ne, tenai to nėra. Kauno kleri
kalų dienraštis vadina užpuoli
kus “banditais”, “gauja” ir 
“chuliganais”, bet nė vienu žo
džiu neužsimena apie jų “socia- 
listiškumą”. Del partinio tų 
užpuolikų “plauko” jisai tiktai 
daro spėjimą, kad jie veikiausia 
esą komunistai, nes, graudenda
mas dabartinių Lietuvos valdžią, 
kuri, pasak “Ryto”, duodanti 
perdaug laisvės žmonėms, jisai 
sako:

“Nejaugi ir dabar aiškins, 
kad čia tik chuliganų darbas, 
bet ne sąmojingas kominter- 
no musų valstybės 
m'as?”
Vadinasi, paėYnęs iš 

žinių, kurioje aprašoma
ar prasimanytas bolševikiškų 
elementų užpuolimas ant dviejų 
karininkų, “Draugas” sufalsifi
kavo ją ir vieton bolševikų įdė
jo į ją socialistus ir laisvama
nius.

Ar ne gėda “Draugo” redak
toriui šitaip nedorai elgtis?

Jį redaguoja, rodos, kun. Ma
tulaitis. Tą gi “Draugo” falsi
fikaciją yra atlikęs pats redak
torius savo redakciniame straip
snyje. Ar tai šitokia “krikščio
niška dora” slepiasi po tos žmo
gystos kunigišku “stonu”?

Gal būt, kad yra pamelavęs ii 
Kauno “Rytas”; jį redaguoja 
jukjrgi kunigai. “Rytas” bub- 
nija apie tą įvykį Petrašunų sto
tyje aiškiu tikslu diskredituo
ti dabartines valdančiosios Lie
tuvos partijas ir sulaikyti jas 
nuo amnestijos paskelbimo poli
tiniams. Jisai rašo: x

griovi-

Ryto 
tikras

DRAUGO” FALSIFIKACIJA.

“Dhutgas” rašo:

“Birželio < 24 d. ties Šiau
liais, kame yra soc.-demokra- 
tijos lizdas, Petrašiūnų sto
tyje ‘laisvamaniškai’ nusista
čiusiai organizupta socialistų 
gauja užpuolė stotyje du Lie
tuvos karininku, visaip juos 
niekindama, pravardžiuoda
ma. Atėjo traukinys. Išėjo 
karininkai iš stoties vagonan. 
Socialistiškę plauko gauja 
pastojo jiems kelią. Vienas 
karininkų iššovė ir gauja pa
sitraukė. Sulipo jiedu vago
nan. Minia atkabino vagoną 
ir tą karininką išsitraukė 
lauk. Taikėsi jį užmušti. Va
žiuojantieji traukiniu žmo
nės užsistojo už karininką, at
ėmė jį nuo laisvamanių mi
nios.” v
Marijonų organas nepasako, 

iš kur jisai šitą žinią paėmė. Nh- 
pasako, matyt, tuo tikslu, kad 
butų sunkiau susekti jo melą.

Ta žinią yra paimta iš Kau
no “Ryto”. Ji skamba taip:

“šios dienos rusų dienraš-

“Be to, mes kreipiame vi
suomenės dėmesį į tai, kad tie 
įvykiai ankštai rišasi su tuo, 
kas dabar dedasi Seime. Ka
ro stovio panaikinimas, neri
bota amnestija...”

Chicagos Marijoną organui 
tečiaus dar to tendencingo apra
šymo hegana. Jisai dar jį sa
votiškai “padailina” ir begėdiš
kai apjuokia socialistus. Pasi
rodo, kad sąžipės ir teisingumo 
pas nusipolitikavusius miuų ku
nigus nėra nė už centą!

Atėjo labai indomųs nu
meris 5 ir 6 KULTŪROS.

Galima gauti
NAUJIENOSE

. 1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Kaina 45 centai
Ar jus žinote, kad

Ukmergės paviete, Lietuvoj, A. 
Užpalytė, tiktai 15 metų amžiaus, 
uri nepaprasta gabumą auuipie. Ji 

išlaidžiu kvietinis ir kitokius pa
gražinimus be jokio Vargo ir ki
tiems žiūrint. Ar jus Žinote, kad 
tūkstančiai cigiuetų. rūkytoju viso
je Šalyje ’ šiandien ruko ' Ijelmėjus, 
nes jie užganėdina ir yra g'rtyni 
,100% Turkiško tabako Kalmarai.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, ' 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

«xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi

Apie Įvairius Dalykus
IiYYTmniiirmniiiiimmiimriYmTmYTiirm

Silpnapročių skaičius 
augąs. — Sintetinis 
stiklas. — Šveicarijoj 
Eolici jos rekordai apie 

<eniną.

Amerikos visuomenė turi už
laikyti vieną milijoną suviršum 
žmonių, kurie negali darbo dirb
ti. Tie fiziniai ir protų paliegė
liai randasi įvairiausioje įstai
gose — ligoninėse, prieglaudose, 
pataisos namuose, etc.>. Tų įstai
gų palaikymui išleidžiama mili
jonai dolerių.,

Blogiausias dalykas yra tas, 
kad proporcionaliai gyventojų 
skaičiui imant, pasireiškia silp
napročių prieauglis. Tai nėra 
iš piršto išlaužtas tvirtinimas, 
sako Dr. Max G. Schlapp. Pas
tarųjų kulių desėtkų metų tyri
nėjimai rodo, jog silpnapročių 
skaičius auga. O tai pareina, 
pasak Dr. Schlappo, nuo gyveni
mo sąlygų pakitėjimo, ypač mo
terų. Pastaruoju laiku mote
rys vis labiau ir labiau pradėjo 
dirbti įvairiose industrijose. Per 
šimtmečius prie tokio darbo jos 
nebuvo pratusios. Ii- išviso jos 
negali tiek prisitaikyti, kaip vy
rai. Industrinis gyvenimas la
bai atsiliepia į nervus. Nervų 
mašinerija nebeatlaiko. Moti
nos, kurių nervai yra netvarkoj, 
paprastai negali turėti pilnai 
normalių vaikų.

Dr. Schlapp, kuris yra proto 
ligų specialistas, sakosi ypač 
daug nenormalumų pastebėjęs 
tarp ateivių vaikų. Esu iš sve
timų šalių atvažiavusioms mote
rims sunkiau prisitaikyti prie 
nuolat bekintančių šios šalies 
gyvenimo apystovų. Štai kodėl, 
sako Dr. Schlapp, tų pačių mote
rų vaikai, gimusieji Europoj, 
yra pilnai normalus, kuomet jų 
Amerikoje gimusieji vaikai ne 
retai serga proto ligomis.

Daugelyj atvejų, sako Dr. 
Schlapp, tas proto ligas butų ga
lima pašalinti. Bėda tik tame, 
kad žmonės nesupranta reikalo 
laiku kreiptis į proto ligų speci
alistus ir išviso nesirūpina pro
to higiena. 

* * ♦
Visi mes žinome, kad stiklas 

yra labai trapus daiktas. Tai la
bai neparanku. Nuo menko su- 
davimo stiklas sudužta. Delei 
to Įvyksta ir įvairių nelaimių. 
Tankiai žmonės susižeidžia.

Kuomet žmonės galvojo, kad 
butų gerai turėti toks stiklas, 
kurį galima lankstyti be pavo 
jaus, du Austrijos mokslininkai 
dirbo laboratorijoj užsidariusiu. 
Jiedu dirbo ilgai — keletą metų. 
Ir nebereikalo. Prieš kiek lai
ko tapo paskelbta, jog tiedu 
Austrijos mokslininkai surado 
naujos rųšies stiklą, kuris vadi
nama “sintetiniu stiklu.” Tai 
ypatingas stiklas. Jis du kar
tu yra lengvesnis už paprastąjį. 
Jį galima lengvai lankstyti; ga
lima bile kokia spalva nudažyti.

Sintetinis stiklas yra taip jau 
gerai permatomas, kaip ir pa
prastasis. Jis perleidžia net 
ultra - fiolotinę šviesą, kuri yra 
nepaprastai naudinga žmogaus 
sveikatai. .

Tai dar ne visa. Sintetinis 
stiklas padaroma ir skysčio pa
vidale. Tada jį galima pilstyti 
lyg syrupą, kuris vpliau sukietė
ja kaip klijai, 
temperatūros 
metyti, kaip 
(bolę\.

Sintetinio stiklo išradę j afy ra 
Dr. Fritz Pollak ir Dr. KUrt Rip- 
per iš Vienuos. Padarė jiedu tą 
stiklą iš formalehydo ir urėjds 
(šlapmedegės).

Northamptone (Anglijoj) jau 
tapo įsteigtas pirmas sintetinio 
stiklo fabrikas. Fabriko ‘ įstei
gėju yra p. J. C. Vrėdenburg, 
kuris per keletą motų rėmė fi- 
-nansiniai chemikų Pollako ir 
Ripper’o tyrinėjimus.

Yra manoma, kad naujos rų
šies stiklui atsidarys plačiausia;

Prie atatinkamos 
tą stiklą galima 
gumos sviedinį

rinka, 
langai 
liams, 
tai.

Iš jo bus daroma ne tik 
namams ir ‘ automobi- 

bet ir šiaip įvairus daik-

* * * z

“Meunchner Post” korespon
dentas aprašo tą Zuricho gatvę^i 
kur Leninas gyveno. Tos gate 
vės vardas—Spiegelglasęe. Gat
vė esanti siaura ir išsikraipiusi. 
O namukas toj gatvėj No‘. 14 
esąs sukrypęs ir visiškai senas. 
Tame namuke esąs siauras ir 
gan tamsokas kambarys. Da
bartiniu laiku jamė niekas ne
gyvenus. Bet iki 1917 m. pava
sario ten gyvenęs Leninas su sa 
vo žmona.

Zuricho kantono policija lei
dusi korespondentui peržiūrėti 
rekordus, kur buvo kalbama apie 
Leniną. Jie gan įdomus. Pir
ma policijos pastaba skamba se
kamai :

“Balandžio 18 d. 1916 m. Vla- 
dimir Ulianov prašė leidimo ap
sigyventi Zuriche su savo žmo
na. Jis gyveno Berne ir ten yra 
toleruojamas. Jis rašo knygą 
ir nori pasisemsi medžiagos Iš 
musų knygynų. Užbaigęs rašy
ti knygą, gal apie metų pabaigą, 
jis griž į Berną. Jis negali duoti 
paranką, kadangi neturi turto ir 
dabartiniu laiku neturi įplaukų. 
Giminės rūpinasi juo ir jo žmo-' Ulianovą. / • <

na. Du miesto tarybos nariai 
...(seka parašai) yra Ulianovo 
garantija.”
-Ten jau pažymėta: “Vladimir 

Ulianov — Krupsky, advokatas 
ir rašytojas, gimęs 1870 m. Sim- 
birske, Rusijoj. Dabar gyvena 
Spiegelgiasse 14, Zurich, pas 
Kammererį.”

Policijos raporte apie jį sa
koma: “Rįeko blogo nėra žino
ma apie UHnnovą; jis pildo visus 
patvarkomus ir turi pakanka
mai įplaukų iš savo literatūrinio 
darbo.”

Policijoj randasi ir Lenino 
ranka išpildytas blankas, kur 
pažymėta, jog Šveicarijon jis 
atvyko 1903 m.

Kitame policijos raporte su
kopia: “Menama, kad Ulianov 
išvyko aštuonioms savaitėms 
vakacijų, bet daiktus paliko čia. 
Kammerer praneša, kad Ulianov 
išvyko vakacijoms ir žada pra
nešti apie jo sugrįžimą. Nieko 
blogo neraportuota apie jo el
gesį.

“Jis su savo žmona gyvena 
kambaryj, už kurį punktualiai 
kas mėnesį moka dvydešimt ke
turis frankus. Ulianov užsiima 
literatiniu darbu, kuris jam duo
da nuo 200 iki 250 frankų Įplau
kų mėnesiui. Zurich, sausio 8, 
1917.”

Ir ant galo: “Balandžio 2 d. 
1917 m. Raportuojama, kad iš
vyko į Rusiją.”

Tuo ir baigiasi Zuricho poli
cijos dokumentai apie Leniną*

Klad Farrer. Vertė Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo
i (ROMANAS)

(Tęsinys)

IX
žmonių pabuvojo po 
gali 
tai,

paskui papasako- 
dargi, jeigu jie 
ir petys Diburgo 
ypatingo vargo.

sa, negavo, bet ten buvo sam- 
| pangai. Ir Ko M i rado vieną, 
švarų ir patogų. Po pusiau ap
valu stogu Diburgas galėjo gu
lėti. Ir sampangas taip leng
vai slydo vandens paviršiu, kad 
judėjimas dargi nebuvo jau
čiamas.

Ko M i pasiteiravo pas irk- 
ir sužinojo, kad per-

Mazai 
D tigru ir 
Ii apie 
jauni. Ranka 
pasitaisė be
šonkauliai taipgi nenorėjo da- 
ryti aidėlinesnj padėjimą. Pas; (U) M( s|u.„.av(( lrK.
Diburgą buvo tvirti plaučiai. Į Juotojus įr ^žin0jOt per.

•Bet Diburgas, nors ir pasi- vuįjavjm!|S užsitęs neilgiau kaip 
taisė visiškai, netapo vėl tuo t).is va|undas. šnabždėsiu 
žmogum, kuriuo jis buvo prieš taį p<) st()gUj kad ne.

prižadinti Diburgo, jeigu jis 
miegojo.

Merei, —- tarė jis. — Mažo
ji Ko Mi, eikš tamsta čion, sėsk 
sale manęs.

Jinai paklausė.
—Jie tamsta- pasakė, kad 

mes per tris valandas pribusi-

Po dviejų mėnesių buvimo 
ligonbutyje jis negalėjo dar 
važiuoti į .Japoniją arba į Pran
cūziją.

—Kągi daryti? — klausinė
jo Diburgas, nieku nesi Įdomau
damas. j

Pirmykštė energija jį galu-, me? 
tinai apleido. Jisai netapdavo 
gyvesniu dargi tuomet, kuomet 
inžinieriai pranešinėjo jam apie 
eigą statybos.

—Ką daryti? Ko M L pirmoji 
rado vienintelį logingą atsaky
mą: •

-^Pirma reikia pasilsėti. Ka
me tai nebūtų, bet pasilsėti.

Kasi tai pasiūlė Kang-Janų. 
Kalvos 
tis.

Diburgas, retai pareikšdavęs 
savo nuomonę, kuomet 
kalbama apie jo sveikatą, 
tai priėmė tą pasiūlymą- 

—Kang-Janas, taip. Aš 
lu noru važiuočiau ten. Senai, 
senai, nepamenu prieš kiek me
tų, aš gulėjau ten ligonbuty. 
Aš užlaikiau vien malonius at
siminimus. Kang-Janas, Kang- 
Janas, taip. Nusiųskite 
ten...

Jis dargi norėjo tuoj 
važiuoti. Bet Mon-Kajuje 
tiktai krovininis garlaivis, ėjtį
sis iki Flong-Flajaus. Ten į”ke- 
turias dienas turėjo ateiti ge- Gerumas, tobulumas balso, 
ras garlaivis. Reikėjo palaukti. Lengvai groja; negali susi-

— užsiožiavo Dibur- lyginti su kitais pianais; 
Aš važiuoju tyt, md kainos visiems prieinamos.

Parsiduoda ant lengvų iš- 
niokėjimų.

, Ko M i linktelėjo.
r • K

—Tokiu budu Kang-Janas 
jau turi būti matomas. Kalve
lė, miškiukas ir namas lygiame 
deltos akiratyje.

(Bus daugiau)

viršūnėj stovi ligonbu-
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GULBRANSEN PIANAI
buvo 
karš-

mie-

mano

buvo

gas. 
krovininio garlaivio. Flong-Fla- 
juje mes kaip nors įsitaisysi
me.. .

Jis pažvelgė į Ko Mi. Ko M i 
pajuto, kad jos senasis patro-’ 
nas pradeda visame tikėtis ja.1 
Ir jinai teigiamai palingavo 
galvą:

—Žinoma, mes jntaisysime.

JOS. F. BUDRIA
Pianų Krautuvė 

3343 So. Halsted St.
Ir jie Įsitaisė. Laivo ji.., tie- |||||||||M

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Musų dienų daina
(Maž-daug kaip “Stasys”)

Aptieka dar nesena, 
Gero stako ji pilna. 
Kaip išvarom staką tą. 
Tuoj užraugiam ir kitą.

Li-la-la, la-la-la
Tuoj užraugiam ir kitą.

Biznis eina neblogai, 
Kada mulo y r’ pilnai 
Duodam vyrams l><-> pantuką 

Kad pabustytų bizniuką
I^a-la-la, la-la-la
Kad pabustytų bizniuką.

Kai pradėjau biznį tą,. 
Doleriukų netrūksta: « 
Vyrai, bustinkit mane vieną 
Duosiu “Krismoms’Ldar po 
vieną

La-la-la, la-la-la
Duosiu “Krismoms” dar 
vieną.

Alkio Šamas neduoda,
Bet aš išradau būdą:
Duodu alkį A. D. S.
Padaryta į U. S.

La-la-la, la-la-la
Padaryta į U. S.

Mano alkis yra “vud”, 
Bet tas krupninkas y r’ “gud’ 
GerkitT vyrai, dar po vieną, 
Nes graboriams biznio nėra.

*

l>o

Nes graboriams biznio nėra.
—P-ža.

Žalmargis.
Pamokslininko Jackaus

Kimpynės pripotkai

1. Stolyčios menai.
Ti r-bi r- bi r—k u n k u I ūkai.

Didi vyrai — vabalukai 
Po klebonišką prarijo 
Pas tetulę Cacaliją, 
Kur po vieną ir po dviesą 
Visur gundo tas pats biesas,— 
Ir prie durų, ir už durų, — 
Žiūrint koks kieno natūras...

Ore šąla, žleksi, lyja — 
Kliube linksminas ponija: 
Kaip pakrūmėj po kelmyne — 
Lepečkojj, apžarginį 
šoka — trypia, mina. — trina, 
Kaip prieš lietų skruzdėlynas. 
Didi vyrai kulnus riečia — 
Tegu linksminas piliečiai!...

Gale salės bonkų tvanas 
Kai avelės rojuj ganęs. 
Tarp tų bonkų pons Kimpynė, 
Kaip uriadnikas po minią. 
Prie uriadniko porelės — 
Ir berneliai, ir mergelės: 
Ir paglostyt, ir pačėdyt, 
Ir rytojaus nesigėdyt...

Šmičas durnų debesyse 
Drasko polką smegenyse... 
—Zoska. velniau, kur tu žiuri? 
—Koks tau šiaudas nosin dūri? 
—Po sklenyčios magaryčių, 
Tu pasiutus, kaip telyčia...

Pons Kimpynė, čiaupk liežuvį, 
AŠ berniokus turiu duję...

Ulia-drulia, ulia-drulia, 
Ūžia galva, ūžia sale. 
Zoska prunkščia, kaip garunkš- 

tis
Aplink kaklą susirunkščius:

Kyt palaimins prie altoriaus... 
Tai ir busim suskabinę — 
Del bažnyčios ir tėvynės...

l'lia dralia, ulia dralia, 
Galva ūžti nebegali: 
žalios varlės kažkur sukas 
Aplink veidą ir kvartukus... 
Žalia, raina, juoda, marga, 
Tartum lupa su kačerga 
Atsiplėšus trinitinį 
Seno velnio gaspadinė...

—O, atstoki!...—O, žegnokis 
—Pons Kimpynė, stčravokis! 
Ranka, šonas, žalios gijos, 
Kaip daržely pinavijos.
Piktai šmičas, laiks nuo laiko, 
Pačią primena ir vaikus...
O žalioji katarinka 
Vėlei atmintį suminko...

Kur kleboniškus dilija,

rėsim, kaip darbe vikruosies.
Bernas. Ką ten “baikų” žiū

rėt darbe, bet tik ant valgymo 
vikras. • * • 1

Neverta šaukti.

Bonka suka ryto ratą — 
Už tėvynę į sveikatą... 
Kad tėvynė atsimintų, — 
Kad jos labui aukso krinta... 
Kad dar saulė netekėtų, 
Kad ta Zoska suminkštėtų...

Tik už lanko ant mėšlyno, * 
Kur nė nuovada nežino, 
Gerklę plėšia kakariekis, 
Kad iš ryto viskas niekis: 
Niekis bonkos, Zoska, šonai, 
Ministeriij makaronai.
Bonkos, kleckaį ir žindukai 

Didi vyrai — vabalukai... ,

Skęstantis: Gelbėkit, gerbė- 
kit. Nemoku plaukti, skęstų!

Stovįs ant kranto vyriškis: 
Gėdytumeis taip šaukti, 
aš irgi nemoku plaukti, 
dėl to taip nešaukiu.

o
Juk
vis

Vadinasi, ar jus žinote
kad SLA. seime atsistojimu bu
vo pagerbta naujoji Lietuvos 
valdžia. Visi delegatai atsisto
jo, o bolševikų delegatams keli
nės prilipo prie sėdynių. '

I Amerikos federale valdžia su
mažino “income tax”, bet 1925 
metais surinko 70,000,000 dole
rių daugiau, negu 1924 metais.

Bolševikų “Ilnis” pasigavusi 
iš kažin kur laišką, siųstą Vai
dilų Brolijos nariui, brolio Va 
lančiaus bylos reikalu, pasidarė 
cinkografiją ir išspaudino.

Mes nežinome, koks to bolše
vikiško skarmalo tikslas buvo 
patalpinti cingografuotą laišką, 
bet toks bolševikų “patarnavi
mas” parodė, kad Vaidilos uoliai 
rūpinasi savo nariais.

Jeigu “Ilnies” deputotai no
rėtų ir daugiau laiškų, tai Pa
daužos turi visokių laiškų, ku
riuos išmeta į “Garbage can”, 
galėtų atsilankyt pas dženitorių 
ir pasiimti.

Yorke yra daugiau, negu še^i 
milijonai. 

♦ ♦ ♦
Euka-juka kongresas jau pra

ėjo. Chicagos burleskų savi
ninkai džiaugiasi, kad gerą biz
nį padarė.

♦ ♦ ♦
“Ilnies” deputotui K. .L 

Amontui labai “rupi”; “Naujie
nų” gerovė. Jis deda pastan
gas, kad bendrovė 
sėtkus tūkstančių- 
muose.

Lauksime, kai 
“aptgdirbs” su 
gal'ir “llniai”
gi pašauks pas “čančerius” spa- 
viedotis/ ' — Don Pilotas.

išelistų de- 
dolerių teis-

Amonius 
Naujienomis”, 

sukurs pirti, tai-

Rw;w»

Gnaiboneranda” 
ir Vaičkus

tūlas 
art.

“Vienybės” 80 N r., 
“Gnaiboneranda” tupdo 
Vaičkų ant vienos laktos su 
gerb. Kipru Petrausku. Pa
daužos protestuoja visa gerk
le už tokį akiplėšiškumą. Keis
tas p. Vaičkus, kad ghaibo ir 
neranda kur jis, ką jis ir kiek 
jis, taip sakant, vertas kur 
nors atsitūpti.

Gerb. Kipras Petrauskas įkū
rė lietuvišką operą, pats joje 
dalyvauja keldamas meną. Ką- 
gi<p. Vaičkus? Ką jis įkūrė? 
“Gnaiboneranda” nežino Lietu
vos menininkų darbuotės, tat 
jam reiktų tylėti. Lietuva turi 
dramos artistų-režisierių asme
nyse A. Sutkaus, K. Glinskio, 
B. Dauguviečio ir kitų, kurie 
užsitarnavo pagarbos, bet toki 
kaip p. Vaičkus, tai perdaug 
reikalauja.

Padaužos

Ot kame
• Gi p. 

ir lošda-

daugiau nudirbo 
tautos labui, o tyli. Well, delko 
tyli — kitas klausimas, bet tyli 
—nenor gyvi laurų.

P-as Vaičkus turėtų atsimin
ti, kad yra žmonių daugiau už
sipelniusių, kurie labiau vąfrgs- 
ta ir darbą dirba, 
svarba: darbą dirba! 
Vaičkus važinėdamas
r.k.3 bedarbio rolę nor sau tin
kamą atlyginimą gauti. -Dirbk 
—busi įvertintas. Mes, padau
žos, daugiau teatrų pastatėme, 
veikalų nulošėme, dramų para
šėme, komedijų suvaidinome ir 
nieko sau nereikalaujame. To
dėl dar kartą griežtai protes
tuojame prieš visus, kurie gei
džia vienoj laktoj sėdėti su 
musų tautos veteranais: Basa
navičium, Šliupu, Jankum, Vy
dūnu, Kipru Petrausku ir ki
tais. Perdaug p. Vaičkus nori 
garbės. Mažiau kalbėk, rašyk, 
o daugiau dirbk!

— Padauža.
P. S. Tas patarimas duotas 

veltui. Kiti artistai, režisieriai 
ir aukšti menininkai gali nau
dotis be atlyginimo.

— Padaužų Redakcija.

“Rimbas” ir juokai
Paskaitęs apie gerb. kompo

zitorių Miką Petrauską “Rim
bo” N. 7, neiškenčiu nepadaręs 
pastabą (lygiai kaip kitados p. 
A. Vanagaitis apie “Dainos ku
rą”), dėl juokų daromų, iš musų 
gerbiamo kompozitoriaus. Yra 
vietos Bostono laikraščiuose, 
taip sakant, rimtuose, kurie sa-' 
vo skiltyse įvertina tą aukotai 
gerbiamą kompozitorių. Kam 
daryti juokus iš seno ir užsi
tarnavusio žmogaus. ‘ “Rimbo” 
rašytojai neprivalo lyginti rim
tos, klasiškos p. M. Petrausko 
muzikos prie šių dienų džiaziš- 
kos. Tas jau yra perdaug. 
Kompozitoriaus operos: “Biru
tė”, “Eglė.” ar kitos, tai yra kla
siški veikalai. Ypatingai “Bi
rutė”, kuri parašyta prieš 20 su 
virš metų. Kokia gali būti nio 
derninė muzika ir kaip ją gal 
statyti Lietuvos Valstybinė Ope
ra? Kita kalba apie “Eglę”. 
Delko “Eglės” nestato? čia 
juokai šalin. “Eglė” yra per
daug moderniškas veikalas, ku
rio lietuviai muzikantai neįkan

[Pacific and Atlantic Photo]

Princesa Iljana, Rumunijos karalienes duktė. Motina norėtų, 
kad princesa ištekėtų už Valijos princo, bet jeigu to negalima, 
tai bent už amerikoną..

da. Net Kipras Petrauskas (Mi
ko brolis) atsisakė tą operą sta
tyti, nesuvokdamas kaip. . Jis, 
pasirodo, yra šalininkas rimtų, 
klasinių operų, todėl tų “moder
niškų” (anot “Rimbo”) nepri
pažįsta.

Padaužos taip pat stebisi iš 
Kipro, kuris savo brolio operos 
nepaiso. Abudu muzikai, tih 
ne abudu supranta muzikų. Vie
nas dainuoja, kitas rašo.' Vie
nas skaitomas pasauliniu daini
ninku, o kito net “Rimbas” ne
pakenčia — juokus krečia iš 
gerb. kompozitoriaus.

Protestuoj u pirmas!
Rakalių choro solistas.

Kiek įvertina?
Išelistuvėse are. Matulevi

čiaus vvessidės morijonų “pak
lusnieji” sumetė į vieną vie
tą 188 dol. su centais. Tuos pi
nigus įteikė po vakarienei. Ot, 
buvo siurprizas! Vyskupas dė
kodamas labai mandagiai išsi
reiškė: “aš jus atminsiu šv. Mi
šių aukoje”... Padaužiškai ta
riant, westsidės lietuviai užpir
ko mišias...

Ciceros “paklusnieji” duos- 
nesni. Jie savo klebonui įteikė 
dovanelį 1,000 dol. sumoje. Pa
sakykite šit ką: katras iš tų 
dviejų dvasiškių vertesnis?

ATPRATINO.

Jonas: 
šunį ?

Petras: 
saugojo
bėgdavo, tai norėjau nuo

Kam tu nušovei savo

Kad jis namų ne- 
— vis išbėgdavo

PER ANKSTI.

NENUSISEKĖ.

— Tai žinai, kaimynėle, pir- 
kausi sviesto, bet apsigavau, — 
perpus į jį bulvių pridėta.

— Nėr ko čia, kumute, bėdci- 
vot, juk ir bulvės valgomas 
daiktas.

ATSAKĖ.

šeimininkas, samdydamas 
berną: — Iš pažiūros tamsta at
rodai “suktas” vyras, bet pažiu-

Kada ' klerikalai viešpatavo 
Lietuvos valdžioj, tai musų bol
ševikai vadino valdžią buožėmis. 
Dabar gi Lietuvos valdžią suda
ro pažangieji žmonės, bet bolše
vikai vis tik Lietuvos valdžią 
vadina “buožių valdžia”.

Bet kodėl jie nevadina buo
žėmis Maskvos valdžios, kuri is 
“prirodo” tuomi pasižymi.

* ♦ ♦

Lietuvoj “bedieviška” valdžia 
jąu susidarė. Kunigai visa mil
te rėkė; jeigu bedieviai paims 
valdžią į savo rankas, tai gal ir 
“įsudna diena” bus. Jau gero
kas laikas kaip “bedieviška” 

-valdžia eina savo paerigas, bet 
stebuklų, kurių kunigai tikėjosi, 
dar neįvyko.

♦ ♦ ♦

Australija dabar turi 6,000,- 
000 gyventojų, kuomet New

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

s.s.s.s.

110 Sb.

,,Plauk po Amerikos Vėliava'
• Nupiginta ten ir atgal kelione i e 

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 

per Bremcn ar Cherbourg
Darykite prisiruošimus atlankyti tėvynę po ypatiš- 

ka vadovyste Mr. J. Turck, įgaliotinio United States 
Lines, laivu

S. S. GEORGE WASHINGTON
- kuris i&plauks Rugpjūčio 4 
arba keliaukite su savo tautiečiais laivu

S. S. PRESIDENT ROOSEVELT 
kuris išplauks Rugpjūčio 11 

įrengimai ant visų United States Lines latvy yra 
garsus po pasaulj. Rasite erdvius kambarius, pla
čius dėnius, apsčiai gero maisto.

Apie išplaukimus laivų
S.S. LEVIATHAN

GEORGE VVASHINGTON—S.S. REPUBLIC 
PRES. HARDING—S.S. PRES. ROOSEVELT 

vietos agentu arba rašykite pas

St., Chicago, III. 45 Broadway, New York City

ir iš- 
to ai -

Vagis naktį plėšės į krautuvę. 
Tuo tarpu ateina policininkas ii 
pagavęs sako:

— Rodos, kad kaip tik laiku 
pataikiau ateiti.

— Ne, tamsta, truputį per 
anksti atėjai — atsakė vagis. — 
Butum pasidalinę.

TEGUL BUS LENGVIAU.

Važiuoja ūkininkas iš turgaus 
ir pavijęs keliu einančią, sunkia 
našta nešiną moterį, sako:

— Sėskis, teta, pavėžėsiu!
Moteriškė- atsisėda vežiman, 

bet naštos nuo pečių nenuima.
-r Padėk savo ryšulį ant ve ; 

žimo — ragina ūkininkas.
— Dėkui, dėkui — atsako mo

teris — negana, kad mane veži, 
dar ir ryšulį veši! Tegul bus 
arkliui lengviau, aš ir pati pa
nėšėsiu...

RESTORANE

— Ką, Tamsta, geriau mėgsti
— alų ar vyną?

Tatai priklauso nuo to, kas 
f midija.

iria

Antra Naujienų Ekskursija 
JETUVON

LIEPOS 28 D., 1926

Palydovas
J. Jankus
U. S, Lines Laivu Leviathan

Kelionė į abi . puses iš New Yorko Klaipėdonir atgal 
$186.00; į vieną pusę $107.00

Ekskursantai apleis Chicagą Liepos 28 d., 11 vai. vak., nuo Dearborn stoties ant Wabash gelžkelio li
niją. Ant rytojaus 5 vai. vakare pribus į Buffalo ir be persėdimo važiuos Lakavana Gelžkeliu iki New 
Yorkui, kur pribus 7:30 iš ryto. Naujienos parinko šiuos gelžkelius todėl, kad šie gelžkeliai yra pi
giausi, nes tik $30.70. Duoda labai gerą patarnavimą, veža per labai gražias vietas ir priveža arti prie 
viešbučio. Kontinentai viešbutis aprūpins vežimą nuvežimui daiktų ir keleivių nuo stoties, taipgi ir ant 
laivo, Naujienų palydovas J. Jankus lydės keleivius iki Lietuvai ir yra aprūpintas visais reikalingais 
dokumentais. ve Mišeika palydės iki New Yorko ir sutvarkys visus reikalus keleivių. Todėl gali kiek
vienas būt užtikrintas, kad jokių nemalonumų kelionėje neturės. Laiko beliko mažai, tad be atidėlioji
mo ateikite j Naujienų ofisą dėl informacijų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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dirbtuvėj

Antradieny,

į

M

ištekėjusi už p. 
Albinas, 34 me- 
metų ir Alekas 
tarnauja Jung-

golfininkų viršūnėse 
pradėjo įeiti į madą 
lošti golfą, kartais 

liūs pinigus. Birželio

sa
kal

ui! tonio-
ir nėra

Lietuvių 
šia vasara * v
iššaukimui 
net už dideli

kad neužilgo ji pasimirė, 
areštuotas 

pataisos

Slogą pūslėje 
lengvai pagydo

SANTAL 
MIDY

Nepriimk pa
mėgdžiojimų.
Pastebėk ž o d j 
“Midy”. Parsi- 
duodu v i s o s ę 
vaįstinyčiose.

icpos 1 l d., po 
negyvą Mykolą

ZMONiy BANDYMAS
Bus visuomet geriausias ir j|

* galima gauti su 
HEIDELBERG BKAND

Trečiadieny, 
pietų, parvežt
Rubiką į jo namus 1021 South
Maplewood

James Gricius, kuris taipjau 
į vadina save ir James Granit, 
ir kuris sekmadieny Cicero nu
šovė tris žmones — vaikiną su 

...... . 'mergina ir taksikabo šoferį, da-
50 politikierių <ipk<lltin-,bar prisipažino prie visų trijų 

ta už suktybes bal
savimuose

'NAUJIENOS, Chicago, IU. Penktadienis, Liepos 16, ’26

Gricius prisipažino prieAIIIAIAA^ Gricius prisipažino 
’ ’ P I W Ii 11U V 3 žmogžudysčių

ŽINIOS
žmogžudysčių. Pirmiau* jis sa
kėsi, kad jis nušovė tik du žmo- 

ines, o merginą nušovė jo part- 
1 nei is plėšime McVVane, dabar 
prisipažino, kad jis nušovė vi
sus tris ir kad McWane revol
verio visai ir neturėjo. Merginą 
jis nušovęs todėl, kad ji negalė
tą šaukti. Gricius taipjau pri
sipažino policijai, kad jis piena
vo ir ketvirtą žmogžudystę, bū
tent nužudyti fabrikanto

Esamomis žiniomis, specialia I 
grand jury, kuris tyrinėja per 
pereitus balsavimus padarytas 
suktybes, išnešęs 50 apkaltini
mų piieš balsavimų teisėjus, 
klerkus ir kitus politikierius, 
kurie dalyvavo balsavimų suk
tybėse. Nė vieno apkaltintųjų 
pavardžių nepaskelbta. Kadangi 
tyrinėjimai dar . nepasibaigė, 
nes kasdien susekama vis dau- ^na netekimą, nykščio. ~ 
giau suktybių ir išgaunama vis1 Nors Gricius ir užsigynė, kad 
daugiau prisipažinimų apie tas jis, naikotikų nevaitoja,, bet jis 

suktybes, tai dar gi...................
ir daugiau apkaltinimų.

O suktybių pereitais nomina
cijų balsavimais buvo labai di
delių, ir tai ne vien pas repub- 
likonus, bet ir pas demokratus. 
Vieno precinkto klerkai buk 
prisipažinę, kad jie patys pada
vė 249 balsus už tuos žmones, 
kurie neatėjo balsuoti. Tie bal
sai buvo padalinti tarp dviejų 
republikonų frakcijų.

Išnaujo skaitant balsus pasi
rodo, kad pas demokratus buvo 
dar didesnių suktybių balsų 
skaityme, negu pas republiko- 
nus. Kalbama, kad kelių vardų, 
kur daugiausia buvo suktybių, 
balsus gal visai reikės išmesti. 
Jei tai bus padaryta, tai dau-, 
gelis kandidatų. kūne dabar 
skaitosi laimėję nominaciją,

alima laukti tiek susir£°» tapo i^gaben- 
, tas į pavieto ligoninę, ir visos 
susirgimo Žymės yra Vartojan
čio, bet negaunančio narkotikų. 
McVVane taipjau serga, kadangi 
negauna narkotikų.

Abu jie tuojaus bus atiduoti 
grand jury, kad išneštų prieš 
juos apkaltinimą ir gal už mė
nesio laiko bus teisiami už mer
ginos nužudymą. Nors vienas 
Gricius prisipažino prie žmog
žudystės, bet ir McVV’ane bus 
kartu teisiamas ir jį laukia vie
nokia bausmė, nes Illinois įsta
tymais, už papildytą laike įdė
simo žmogžudystę yra lygiai 
kalti visi, kurie tik dalyvavo 
plėšime, o ne vien tikrasis 
žmogžudys.

Mergaitė užmušta 
dviratininko

Frank Fejdascz, 13 m., 2457 
N. Mason St., besivažinėdamas 
dviračiu ant šalygatvio, užgavo 
Jennie Zigmunt, (lietuvaitė?), 
10 m., 2132 Marmora Avė., ku
ri žaidė ant šalygatvio prie sa
vo namų ir taip sunkiai ją su
žeidė.
Dviratininkas tapo 
ir uždarytas jaunuolių 
namuose.

Didesnių nelaimių sil 
biliais užvakar nebuvo
nė užmuštų, nė sunkiai sužeis
tų. Tokios dienos Chicagoje 
būna labai retos —--tik kelios 
į metus.

tiko nelaimė. Jam dirbant Stock 
Yardugse, Svvift kompanijoj, 

pįuklo, kur 
puikias per- 

Perpiauta 
plaučiai. 
Pas gra- 
tyriinai. 
buvo 58

pakurstytas, iššaukė musų Me
ną lošti su juo 36 duobes Calu- 
met Golfo Kliube. Menas suti
ko su visais Milerio pasiūlymais 
ir prie visų Mileriui prielankių 
aplinkybių įvko lošimas. Loš
ta “Match” ir “Medai” ir viską 
.Menas laimėjo.

Dr. Karalius išgirdęs tokį Mi
lerio iššaukimą, drąsiai pareiš 
kė: Aš iššaukiu pralaimėtoją. 
Kadangi Mileris yra pralaimėto- 

1 jas, tai Dr. Karaliui priseina loš- 
1 ti su Milerių. Dr. Karalius yra 
prezidentas Lietuvių Golfo Kliu- 
bo, pirmaeilis golfininkas ir 

I Lietuvių “sunner-up” 1924 me
tais. J. C. Mileris profesionalia 
golfininkas ir lietuvių “runner- 
up” 1922 ir 1925 metais. Loši
mas įvyks Laramie Golfo Kliu
be liepos 19 d., 1 vai. po pietų. 
“Match” — 18 duobių. Bus įdo
mus lošimas. Kurie žingeidau- 
jate pamatyti gražųs golfo loši
mą, atvažiuokite pamatyti šiuo
du golfininku lošiant.

— Par. Golfininkas
prie elektrikinio 
jis piaustė mėsas, 
pjovė, kairįjį šoną, 
taip, kad buvę matyt 
Mykolas tuoj ir mirė, 
burių Eudeikį padaryti

Mykolas Rubikas
metų amžiaus, Amerikoj išgy
veno 29 metus. Paėjo iš Kra
žių parapijos, Raseinių apskr., 
Lietuvoj. S\vilto kompanijoj iš
dirbo 27 metus. Kartą jam to
je dirbtuvėje nutraukė kairėsės 
rankos du pirštu. Pasak jo mo
teries, už tai gavęs $150, trijų 
dienų ligoninę ir suteikė darbą.

Mykolas Rubikas paliko nu
budusius: moterį Juzefą (Gu- 
žauskaitę); dukterį Eleną, 32 
metų, kuri yra 
Vehell; sūnus: 
tų, Stasys 30 
25 metų, kuris
tinių Valstijų kariuomenėje Fi
lipinų salose, ir siratukę-augin- 
tinę Sofiją, 7 metų, sesers duk
terį, kurios šešis vaikus kiti 
augina. Mykolo Rubiko laido
tuvės įvyks šeštadieny, liepos 
17 d., į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Sv. parapijos bažnyčią, 
Brighton Park ir į šv. Kazi
miero kapines. Laidos grabo- 
rius p. Eudeikis. —Reporteris.

i*--—

Jis visuomet yra 
geriausias.

Užganėdinimas 
garantuojamas. 
Galima jį gauti 
visuose Salyklo 
krautuvėse arba,, 
tiesiai nuo

Schrumm-Schrumm
Company

3801 Lincoln Avė., Chicago 
Phone: Lakeview 8017

Naujienų Spaustuvė 
linijinė Spaustuvė.

Patarimas Draugystėms
Kaip gauti 9% už indėlius ir padidinti jos turtą

Amerikos lietuvių draugystės turi po 
keletą tūkstančių dolerių, už kuriuos gauna 
labai mažą nuošimtį.* Tą nuošimtį butų la
bai lengva padidinti padedant. pinigus ant 
metų laiko j Lietuvos Koperacijos Banką.

Letuvos Koperacijos bankas yra labai 
saugi vieta amerikiečių kapitalams laikyti. 
Koperacijos Bankan, per visokius koperaty- . 
vus priklauso 15,443 nariai, daugiausia ūki
ninkai, kurių turtas siekia šimtus milionų 
dolerių. Visi banko nariai yra atsakomingi 
už jo turtą ir indėlius dviguba atsakomybe. 
Bankas yra vedamas gabiausių Lietuvos fi- 
nansistų ir auga nepaprastu spartumu. .

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

Indėliai priimami metams laiko. Suka
kus vieniems metams, jei indėlninkas nepa
duos pareiškimo laikyt ant kitų metų — gra
žinami atgal, kartu su nuošimčiais: Nuo-

PINIGU SAUGUMAS

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

Kiekvienas narys norintys padaryti ge
rą savo draugystei privalo pakelti šį klausi
mą artimiausiame susirinkime ir reikalauti, 
kad draugystė imtų 9% už savo pinigus 
Draugystė priimdama šį sumanymą, turės iš 
jo didelę naudą sau ir padarys daug gero 
Lietuvai, pagelbėdama jai be svetimųjų ka
pitalo pakelti krašto ūkį.

Šituo pasiūlymu gali pasinoudoti kiek
viena draugystė, gyvuojanti kiekvienoje lie
tuvių kolionijoje. Nėra reikalo laukti nei 
pirmos, nei paskutinės mėnesio dienos, tik 
nueiti į savo banką išpirkti čekį ir prisiųsti 
Naujenų Bendrovei asmeniškai ar laišku, o 
pinigai bus pasiųsti Lietuvon telegramų, ir 

• už trijų ar penkių dienų draugystei pradės 
eiti nuošimčiai. Jokių persiuntimo įškaščių 
draugystei nėra.

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

PILNAI UŽTIKRINTAS

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS
~ • KAUNAS, : LIETUVA ' ’ •

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

NAUJIENŲ BENDROVE
1739 So. Halsted St Chicago, III
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Lieluvlit Rateliuosa.
Kas girdėti Naujieny lai- 

vakorčiy skyriuje?
Vakar iš Chicagos išvažiavo 

j Lietuvę pusėtinas būrelis lie
tuvių. Visų jų pavardžių nei ne
žinau. Paminėsiu .'tuos, kurie 
išvažiavo per Naujiems:

Auna \\’aišauskiėnė, 
Jonas Jučus ir 
Antanas Šakys.
Visi linksmi,’ visi džiaugiami, 

kad galės pamatyti savo gimti
nę šalį. O iš juos išlydėjusiųjų 
veidų lig buvo galima išskai
tyti: kaip mums gaila, kad mes 
negalim sykiu važiuoti. Taip 
ir visiems mums likusiems iš
rodo.

Bet nenusiminkite, dar bus 
viena Naujienų ekskursija, kur 
didžiausiu pasaulyje laivu di
delis lietuvių būrys plauks j 
Lietuvę. Galite dar suspėti pri
sirengti, jeigu tuoj pradėsite 
rengtis. Kt *

-— '•i

Liet. Koperacijos banko 
atstovas gryčia

Lietuvon
Lietuvos Koperacijos banko, 

Karine, direktorius p. A. Vaitke
vičius, kuris buvo atvykęs j 
Amerika to banko ir visos Lie
tuvos koperacijų finansiniais ii 
prekybiniais reikalais, šiomis 
dienomis apelido Chicago ir gry
šta Lietuvon. P-as A. Vaitke
vičius išbuvo Amerikoj keletą 
mėnesių, daugiausia Chicagoj h 
čia jau pasisekė užmegsti svar
bių prekybinių ir finansinių ry
šiu su didelėmis Amerikos fir- c
momis ir bankomis.

Keletą dienų užtrukęs rytinė
se valstijose, p. A. Vaitkevičius 
pradžioj ateinančios savaitės iš
plauks iš New Yorko į Lietuvą.

Kensington
Vietos 3 pašelpinių draugijų 

bendras išvažiavimas į VVashing- 
ton lleigths miškelį, 11 d. lie
pos, pilnai nusisekė, žmonių bu
vo tiek daug, kad niekados dai 
tiek nėra buvę pirmiaus. Gal 
būt, kad daugelis atsilankė no
rėdami išgirsti “Naujienų” re
daktoriaus P. Grigaičio kalbos; 
taip pat daugelis atėjo pasiklau
syti ir L. M. D. Aido choro dai
nuojant. Kaip prakalba, taip ir 
dainavimu publika buvo paten
kinta.

Kadangi “Naujienų” Red. P. 
Grigaitis, taipgi ir L. M. D. Ai
do choras dalyvavo be atlygini
mo, rengiamo išvažiavimo komi
tetas, varde draugijų D. L. K. 
Gedimino, Politikos ir Pašelpos 
K Ii ubo ir Brolių ir Seserų Drau
gijos, reiškia širdingą padėką.

Buvo ir lenktinių — vyrų, 
moterų, mergaičių ir berniukų. 
Iš vyrų laimėjo cigarų baksą 
Louis Mengiela; iš moterų lai
mėjo Valia Matejunaitė 2 kny
gas — “Gyvenimo Dumble”, 
(Vitaičio) ir “Darbininkų svei
kata” (Dr. Kaškiaučiaus; 
iš mergaičių laimėjo sal
dainių baksą Stella Šar
kaitė; iš berniukų laimėjo 

vieną dolerį John Budris. Buvo 
gera muzika, kuri patenkino šo
kėjus. ‘

Nors tai buvo pirmą sjykj da
romas 3 pašelpinių draugijų 
bendras išvažiavimas, bet jis 
buvo labai sėkmingas — po ke
letą dešimtų dolerių liks draugi
joms pelno. Bendras veikimas, 
parodė geras pasekmes, todėl iš
važiavimo komitetas reiškia sa
vo nuomonę, ar nebūtų pravar
tu, kad tos 3 draugijos ateinan
čią žiemą surengtų bendrą va
karą, kuris taip pat galėtų būti 
sėkmingas. Draugijų susirinki
muose šisai klausimas turėtų 
būti apkalbėtas ir jei matys rei
kalingu, kad butų išrinkta po 3 
atstovus nuo kiekvienos draugi
jos, kurie iškalno galėtų pradėti 
veikti. Atskirai rengiant drau
gijoms vakarus reikia abejoti, 
kad nepadarius nuostolių, ren
giant gi bendrai abejoti nerei
kės.

Liepos 18 d., Calumet Grove 
Blue Island, III., ten kur pernai 
buvo didysis “Naujienų” pikni
kas, rengia pikniką Auksinės! 
žvaigždės pasilinksminimo ir 
pašelpos Kliubas. Jau iškalno 
visas Roselandas ir Kensingto- 
nas rengiasi važiuoti, todėl ne
pamirškite 18 d. liepos. — Rep.

North Side
*

Sulig Dr. Montvido statistikų, 
lietuviai Nirth Sidėj nemiršta. 
Jis sakosi neturėjęs progos pasi
rašyti mirties liudymo per pen
kerius pastaruosius metus, nors 
sveikatos reikalais kreipiasi į j| 
netoli visi šios kolionijos lietu
viai. Reiškia, North Side yra 
sveikiausia vieta gyventi, todėl 
čionykščių lietuvių varu neišva
rytum j kitas kolionijas. North 
Sidės lietuviai sako: “Ligos 
mums nebaisios, bile tik niekas 
neužmuštų.” Veik taip ir yra: 
jei northsidietis miršta, tai tik 
nelaimėj, o ne nuo ligos. Gat- 
vekaris bandė užmušti musų 
prezidentą J. Mickevičių, bet kur 
jis tau įveiks musų prezidentą. 
Dr. Montvidas net sustatė jo 
kaulus į vietas ir prezidentas 
sveikas ir gyvąs. Rugis jau 
senyvas, o neserga ir nemiršta, 
todėl ir jį automobilius bandė 
terūkti pereitą vasarą vienok 
Praamžius tik nusišypsojo ir li
ko sveikas. Patį musų daktarą 
bridgeportiečiai bandė sykj už
mušti ir visą jo automobilių su
skaldė, bet ne žaizdos nepadary
ta. Sykį musų darbuotojas p. 
Galskis parodė, kad jis gali nu
šokti nuo trečio augšto be užsi
gavimo. į Savitarpinės iždinin
ką Degutį ir jo žmoną, į “Nau
jienų” koncertą važiuojant, 
trenkė kitas automobilius, bet 
kaipir nieko. Tuoj pribuvo dak
tarai Naikelis ir Montvidas ir vi
sus šonkaulius pataisė. Daili
ninkas Šileikis nusipirko Esexą 
ir lenda visiems už akių; jo “fen
derius” pabado kiti automobi
liai, bet nepajiegia užgauti. Tai
gi “elevated”, gatvakariai, auto- 
mobiliaf ir kitokie vežimai puo
la northsidiečius, nes kitaip j ie 
nemiršta. Net lietuviško gra 
boriaus čia neturime, kadangi 
nereikia. Pasitaiko retkarčiais 
vienam - kitam žūti. Pernai 
vargonininko mergaitė iškrito 
per langą ir užsimušė. Pereitą 

Žiemą p. žygutis važiavo auto- 
mpbilium ir traukinys jį užmu
šė, Dabar gatvekaris užmušė 
A. čerešką, viena njotęris. pati 
gazu užsitroškino. • Nors tai ma
žas skaitlius, bet northsidiečiai 
visai neprivalo mirti. Reikia 
daugiau atsargumo.

— Arabas. .

North Side
Lietuvių kriaučių 269 lokalu 

susirinkimas įvyko penktadie
ny, liepos 9 d., Amalgameitų 
kriaučių unijos svetainėj, 1561 
N. Bobey St. Kadangi buvo gan 
smarkus lietus, tai kriaučių su
sirinko neperdaugiausia. Susi
rinkimą atidarė pirmininkas J. 
Račiūnas. Skaitytas protokolas 
ir priimtas.

Valdybos raportai priimti. 
Išvažiavimo komisija pranešė, 
kad išvažiavimas įvyks nedėlioj, 
liepos Ift d.. Jefferson giriose 
ir prastu kad visi nariai para
gintų savo draugus, važiuoti 
lą dieną j girias. Bet Trockio 
pastumdėliai atvirai pasisakė, 
kad jie nevažiuosią. Tai mat 
kaip jiems rupi organizacijos 
dalykai.

Biznio agentas pranešė, kad 
j biznio agentų susirinkimą bu
vo atsilankęs ir generalis pre
zidentas Hilmanas, kuris gana 
plačiai išaiškinęs irisų miestų 
kriaučių padėtį ir dabartinį 
kriaučių taip vadinamą krizį. 
Tolinus biznio agentas aiškino, 
kad Chicagos openšapiai beveik 
negali užsilaikyti, nes unija 
pradeda jas trukdyti; taipgi 
yra varoma organizacinis va
jus — suorganizuoti visas to
kias šapinkes Chicagos apielin- 
kėj. Išdavus biznio agentui ra
portą, buvo duota visokių už
klausimų, į kuriuos tinkamai 
atsakinėjo ir išaiškino.

Po to buvo svarstyta viena 
rezoliucija, kuri buvo prisiųs
ta nuo komitetų gelbėjimui 
Vanzetti. Mat vieni sakė, kad 
ta rezoliucija yra gera, z kiti 
tvirtino, kad lokalas gali paga
minti rezoliuciją nuo savęs ir 
pasiųsti kur reikia, bet pasi- 
ginčinus likosi nutarta pasiųsti 
tą rezoliuciją. Paskiau buvo pa
keltas klausimas “Darbo”, t. y. 
lietuvių savystovio organo. Mat 
daugelis narių neužganėdinti, 
kad “Darbas” nebebus savys- 
tovis laikraštis, bet bus prie
das prie “Advance”, tik lietu
vių kalboj. Bet tai galutinai 
aptarti palikta pi Įdomu j ai ta
rybai. Tuo susirinkimas ir užsi
baigė. —Kriaučius.

Iš Jeffersono giraitės
Nedėlioję, liepos 11 d., lietu

viams žinomoje vietoje buvo 
du išvažiavimai. Vienas 
Northsidčs P. Kliubo, o antras 
ALDLD bolševikų organizaci
jos. Publikos*,, abelnai, buvo 
daug. Mat maskviečiai gud
rus. Jie žino, kada ir kas ten 
rengia išvažiavimą, tai jie tuoj 
su savo kTomeliu į tarpą kitų, 
o kai vieni, —- tai jų ten butų 
buvę vos porą tuzinų.

Kliubiečiai išvažiavo pasi- 
linksminio tikslais į girią, kad 
pakvėpavus tyru oru ir kad 
turėti “lots of fun”. Na, o 
maskviečiai visur eina susirau
kę, neužganėdinti, pilni kerš
to, Jyg, rodos, jie butų kuo, už
krėsti. Gaila į juos žiūrėti.

Į pavakarį maskviečiai pra-^ 

dėjo savo programą. Tūla mo
terėlė pristatė “kalbėtojus” 
moksleivius, V. Andrulio išmo
kintus. Tie Tie tauzilos graibs
tosi apie viską, bet nieko rim
to nepasakė. Patartina tiem 
dviem studentam dar beismen- 
te pasimokinti kalbos ir laiki
nius! vienos temos. Ant-galo 
kalbėjo mažiukas apie Passaico 
streiką, bet nelabai jo kas klau
sės, nes visi apie tai gerai žino.

špokas.

Kai kam svarbu
Blusa anty.

Daugelis chicagiečių šią vasa
rą išvažiavo atostogom. Bet 
daug atvažiavo ir į Chicagą lai
kyti atostogas, pasimatyti su 
savo draugais ir šiuo tuo pasi
tarti. Atvažiavo iš Detroito 
Peliksas Žilinskas ir jo draugas 
Birsenas. Jiedu atpyškčjo su 
dideliu automobiliu. Atvažiavo 
ir J. Urbonas iš Clevelando. 
Juos pasitiko jų draugai extra 
kairieji ir Amerikps Darbininkų 
Apšvietos Draugija, 21 kuopa, 
Roselande pavaišino juos. Ta
me išvažiavime dalyvavo ir A. 
D. A. D. 10 kp.. nariai. Ten 
traukėsi paveikslus, vaišinosi 
dešrom, papsu ir ice creamu. Jie 
balbėjosi apie savo “brolius” 
komunistus — darbiečius. Vie> 
nas iš jų pasakė, kad jie įleisią 
Andriuliui blusą į antį. Ta blu
sa bus specialč, tik Andriuliui 
pagaminta. Ji jo antyje sukel- 
sianti revoliuciją. Extra kairie-1 
ji rengiasi prie didelio “drive”, 
kad numaskavus, anot jų — me- 
klerius.

«* ♦ *
s. 

Vėl nelaimė.
Vos tik žaizdos sugijo Myko

lo Kasparaičio, Brighton parke, 
nuo sumušimo, kaip štai savai
tė atgal vėl kuone užmušė. M. 
Kasparaitis važiavo pas p. Dun
dulienę į teatro repeticijas. Li
pant į Western Avė. gatvekarį, 
prie Archer Avė., atbėgo didelis 
automobilius ir smogė. Prikel
tas be sąmonės, nuvežtas prie 
daktaro to paties automobiliams. 
M. Kasparaičiu! sumušta koja, 
rankos, ausis ir galva,

Western Avė. turi dėl auto
mobilistų kartu bulvarą, bet 
yra daug žmonių, kurių nervai 
neišlaiko kelias minutes prie 
skergatvių, kur yra signalų 
šviesos. Jie važiuoja pro gatve- 
karius rizikuodami ir perdaug 
savim pasitikėdami.

* * ♦
Apsivedė choristai.

“Pirmyn” mišraus choro du 
choristai apsivedė. Walter Ru
dis, kuris jau kelintas metas 
dainuoja šiame chore, apsivedė 
su Ona Stašinskaite, taip-gi to 
choro dainininke. Jiedu abudu 
dalyvavo ir daugelyje perstaty
mų. Ypač p. Rudis yra atsižy
mėjęs vaidinimuose. P-as Ru
dis pasielgė kaip tikras patrio
tas: jis nėjo merginos j ieškotis | 
svetur, bet pasirinko sau už ( 
moterį jauną, gražią ir darbščią 
Onutę, kuri kartu su juo daly-' 
vavo progresyviškame “Pir
myn” chore. Be abejo, jie ne
pasitrauks iš choro, bet vęiks 
jame dar daugiau.

* ♦ * . i'

Vaikų party.
šeštądj^ny, liepos 9 d. pp. 

Martinaičių, 6010 S. Savvyer 
Avė. namuose įvyko vaikų ^ar
ty. Buvo tai pp. Igno ir Onos 
Martinaičių dukraitės Onutės,' 
vadinama, “birthday”. Onutei 
jau sukako vienuolika mėtų. Ji 
ląnko Eberhart Public mokyklą, 
šeštame skyriuje. Onutė yra 
gera ir linksma Mergaitė, tad 
jos party atlankė daug jos drau-
gių. Buvo ir suaugusių ir visi 
džiaugsmingai praelido. vakarą.

— Reporteris.

Trys grenadieriai
Rytinių valstijų svečiai

Vakar ryte, liepos 15 d., pri
buvo į Chicagą trys jauni vy-[ 
rukai iš Bingbamton, N. Y; Jų; 
kelionės liksiąs — pamatyti' 
garsiąją Chicagą ir laimėti lai- 
žybasr. »•

Joųas .Cinikas, Jonas Brcivjs 
ir Julius Bučinskas susėdę į 
seną Fordelį pasileido kelio
nėn. Jų draugai Stasys Bučins
kas ir Petras Balčikonis pada
rė su šiais trimis “grandieriais” 
“■belą” (laižybas): jei sugryš 
su sveiku Fordu, tai duosią 
$10. Per 2 ir pusę dienos pa
siekė Chicago. Fordas-» niėko 
nenukentėjo, tik keturis “flat 
tire” gavo. Esą, 1'ordas nė pu
sės kelio netesės, pareiškę prie
šininkai, bet pusė kelio jau pa
daryta ir laižybos netoli laimė
tos.

Vakar vakare ši jaunų vy
rukų traicė apleido Chicagą ir 
išbirbino į Detroitą. Iš Detup- 
ito jie plauks per ežerą (tur 
būt laivu) į Buffalo, N. Y. ir 
tada, kaip žemę pasieks, vėl 
Fordu trauks atgal į Binghum- 
ton, N. Y.

Jie visi yra naujieniečiai ir 
nusifotografavę Naujienas su 
jų naujienietėm, išsivėžė. Jie 
yra mokiniai, tik nepasakė ko 
jie mokinasi. Jie esą girdėję, 
kad Chicagoj -yra gražiausios 
panėlės, tad, žinoma, ir rūpė
jo jas pamatyti. Jei tik For
das nestreikuos, tai atlankiu
sieji Chicagą atsieks visus savo 
troškimus. —Reporteris.

FRANČIŠKUS ŽEMAITAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Utarninke, Liepos 13 dienų, 
10:30 valandą vakare, 1926 m., 
sulaukęs 6 ir pusės metų am
žiaus. A. A. FrančiŠkus gimė 
Vasario 5, 1920, Chicagoj, pa
likdamas dideliame nuliudime 
motiną Veroniką, po tėvais Rut
kauskaitė, tėvą Antaną, seserį 
Bronislovą ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 3029 South 
Emerald Avė.
I Laidotuvės įvyks Subatoj, 
(Liepos 17 dieną, 8:00 valandą 
iš namų j švento Jurgių para
pijos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
*nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Frar/čiškaus Že
maitaičio giminės, draugai ir 
pažįstami esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Tėvai, Sesuo ir Giminės

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

GarsinkitėsNaujienose

Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir motorų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nede
lioj nuo 2;30 iki 4:30 po pietų

• REZIDENCIJA:
2Z26 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

A + A
MIKOLAS RUBIKAS'

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Liepos 13 dieną, 10:00 valandą 
ryte, 1926 m., sujaukęs 57 me
tų amžiaus; gimęs'Kauno rėd., 
Raseinių apskr., .Kražių parap., 
Pupėnų kaimo. Amerikoj išgy
veno 28 metus, palikdamas di
deliame nuliudime moterj Juze
fą, (lukterj Heleną, 3 sūnūs: 
Stanislovą, Albiną ir Aleksan
drą, žentą Juozapą Viblauską 
pusbrolius Zigmontą ir Kajeto
ną Bružus, ir seserį Adolfiną 
Zalandauskienę. Kūnas pašar
votas, 4021 So. Maplewood A v.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Liepos 17 dieną, 8:00 Valandą 
ryte, iš namų į Nekalto Prasi
dėjimo Pąnęlės Marijos šven
čiausios parapijos bažnyčią, ku- 
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines/

Visi A. A. Mikolo Rubiko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą-.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, $unai, 
žentas ir Sesuo j

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

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

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

SKYRIUS:
3288 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4068

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.x
Chicago, III.

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS

Graborius ir Balsamuotojas
1911 Canalport Ave^

Patarnauju simpatiškai, manda
giai ir pigiai. Automobiliai ve

stuvėms, krikštynoms ir tt.

Telefonas Roosevelt 7532

Phone Boulevard 5208
Privatiniai, Ambulansai

I. J. ZOLP’
Graborius ir Pagrabų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dienų ar naktf

1646 W. 46tb St., Chicago

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau. ;j

Traukimas dantų' bę skausmo, 
irldge geriausio’ aukso. Su musų 
įleitom galima valgyti kiečiausią mai- 
itą. Garantuojame visą savo darbą, ir 

i:emas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1Š45 West 47th Street 
Netoli Ashland Avė.
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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 ištyrus kiekvienos ligos 

priežastį, tam' tikslui yra vartojama 
mokslinė laboratorija:

Kraujo analyza, egzamina-
1 cija su pagelba mikrosko

po, egzaipinavimas šlapu
mo, spaudimo kraujo, 
X-Ray, kraujo išmieravi- 
mas ir kiti reikalingi eg

zaminavimai.
Per trisdešimtį metų Dr. Ross spe

cializavosi gydyme socialįų ligų. Per 
tą laik4 jis tūkstančius yra išgydęs 
su savo gydymo sistema.

Galvos skaudė
jimą, reumatiz
mą, širdies, skil-, 
vio, inkstų ligas 
ir daugelį’ kitų 
chroniškų ligų 
kurios paeina iš 
kraujo ir nervų 
suirimo.

Kiekvienas vy
ras arba moteris 
kurie turi spau
dimą kraujo ar
ba kitas užkre

čiamas ligas, tegul atsilanko pas 
Dr. Ross su pilnu užsitikėjimu, kad 
čia gaus geriausį medikalį gydymą. 
Bus suteiktas tas pats gydymas ku
ris yra išgelbėjęs tūkstančius žmo
nių nuo suirimų proįo, paralyžio, 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 (glands) kuris 
suteikia syvus kraujui, kuris pagelb
sti atgaivinti viki-timą ir stiprumą. 
Nieko nėra virsgamtiško apie 
Dr. Ross pasisekimą. Tai yra natū
rali pasekmė.

Trisdešimties Metų 
Praktikos

Atsilankykit pas jį, ?is maloniai 
paaiškins jums visai dykai, kaip jus 
galit išsigydyti nuo vyriško nusilpnė
jimo. Šitą pasekmingą gydymą 
Dr. Ross įgavo $uo 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 pagelbos. Kiek- 
vienas vyras ir moteris turėti
pilną užsitikėjimą j Dr. Ross gydy
mų, nes jis jau yra išgydęs tūkstan
čius kitų žmonių.

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

kampas Mortfroe St., Crilly Building 
Imkit elevatorių iki penkto augšto.
Vyrų priėmimu kambarys 506. Mo

terų priėmimo kambarys 508. pfiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
sunatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Dvidešimtis penki metai tume 
pačiame name 

■IMIHM --------------------------------- -------------—
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Pranešimai j SKELBIMAI AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-2EMF NAMAI-ZEME NAMAI-2EME
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

LEISTI $100.00?
At.«kymU: SI 00.00 ant nyfr Ir 

$6.00 į metus per visą 
likM| gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą, Praleisdami cen-| 
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio. mes greitai praleidžiame 
šj*utą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek

Tel. l.afnyctte H7l»\ -8706

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

LIETUVIŲ SPAUSTUVE
i---- -  ------------------------- , Spauzdinam įvairius spaudos dar-

tie pinigai uždirbtų juųis jei padė-.bus: laikraščius, knygas, konstituci- 
tumėt juos į bank< ar sDulką? Ijas, programos, plakatus, tikietus ir 

uždirba po, visokias blanktfs. Spaudos darinis 
kiekvieno ; pat|arome greit ir gražiai. Reikale 
kiek ' gpaudoš darbų malonėkite kreipkitės 

laikytumėt j| j musų spaustuvę.

S t u d e b a k o r automobi- 
(iai yra vieni iš tvirčiausių 

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

baker ir yra užvadintas “<^ne profit 
car”. Niekas kilo pelno negauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus, transmission, diffe- 
rehcial ir aš/s, o kitos kompanijos 
perka po dalj iš kitų kompaniją. Tai
gi kas manot pirkti ar mainyti ant 
naujo, meldžiu pašaukti mus, mes 
atvažiavę jums nuodugniau išaiškin
sime.

BEKERNfi pardavimui pigiai.
2955 S. Union Avė.

PARDUOSIU bučernę naujai (rene
tą, arba su namu. Randasi, 4503 So. 
Wood St. Kreipkitės j aptieką.

4459 So. Wood St.

PARDAVIMUI grosernė su namu 
arba atskirai, labai gera vieta my
linčiam tokį biznį.

■i 3559 So. Union Avenue

N*ujjrną. Spulkn. 
$6.00 gryno pelno ant 

— pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus 
žinosi kaip greit 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA. 
1739Halated St.

,«u .sekretorių 
, o nuo jc su- 
dauginsis jūsų

BR1DGEPORTO LIETUVIU 
SPAUSTUVE

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

D.

Milda Auto Sales 
312! So> Halsted Street 

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

PARDAVIMUI groserne ir delika* 
tessen pigiai. x

600 W. 55th Street .

KliuLietuvių Vyrų ir Moterų Paš. 
has laikys pusmetinį susirinkimą ne
dėlioj, Liepos-July 18, 1926, 1-mą 
valandą po pietų, Mark White Sųuare ' 
svet., 30th St. ir Halsted. Visų na
rių priedermė atsilankyti.

— S. Jonaitis. Pirm.

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi* 
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Dieniausia ir geriausia slogų den
gimo jstaiga Cbieagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. I. J. 
Dunne Roofin^ Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phc.ne Lawn<lAlc 0114.

BUICK COACII — 1926 master 
six, važinėta* 350 mylių, kaip 
tik nauja*, pilnai prirengtas jei 
pirksite šią savaitę. Suteiksime 
prižiūrėjimą ir garantiją, 7519 
Exchange Av. South Shore 5732

PAI••ĮDUODA 4 kėdžių barbernė. 
Išdirbtas per 5 metus ir pelningas 
biznis. 1303 W. 79th Street.

Lietuvos Dukterų Draugystė rengia 
didelį išvažiavimą nedėlioj, Liepos 18 
dieną, 1926, l.eafy Grove, prieš Tau
tiškas kapines. Kviečiame visus, bus 
šaltų gėrimų, skanių valgių, gera 
muzika ir linksmai praleisite laiką.

Kviečia visus Draugystė

ĮVEDAME elektrą su geromis 
lempomis 4 ruimus už $55. 'fa 
mc nulio ir visokius motorus, 
platesniu informacijų kreipkitės 

O. K. ELECTRIC 
3153 So. Auburn 'Avc. 
Tel. Boulevard 7590

Del

HUDSON-Sedan, 1925, 7 pa- 
sažierių, $595 arba už pasiūly
mą, velour apmuštas, bumperiai 
ir t. t. gerame stovyje. Turiu 
greit parduoti arba mainyti. Sa
vininkas, 5667 W. Igike St., 1 
ūbos.

PARSIDUODA lunch roomis 
arba mainysiu ant bizniavo lo
to. Labai gera vieta. Kas myli 
tokį biznį, atsišaukit trumpu 
laiku.

669 W. 14th St.

PARDAVIMUI valgykla, greit; 
priežastį putirsit ant vietos. 1818 
Canalport Avė. arba 549 W. 18 St. 
Roosevdlt 2729.

J]XTRA. Parsiduoda nauja mašina 
modelis 26 m. Peerless sedan pigiai, 
’riežastį patirsite ant vietos. 4714 

So. Paulina St. F. ADAMAV1Č1 A.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė. . Biznis geras. » Priežastis 
pardavimo nemoku kalbėti lietuviš
kai. Naujienų Skyrius, 3210 So. Hal
sted St. Box 00.

L. G. D. L. K. Vytauto nuo Bridge- 
porto laikys savo pusmetinį susirin
kimą Sekmadieny j. Liepos 18 dieną, 
1-mą valandą po pietų, Chicagos Liet. 
Auditorium, 3131 So. Halsted St.

JIESKO DARBO
J IEŠKAU darbo už buferį, moku 

darbą gerai.
Tel. Boulevard 3780

PARDAVIMUI Stephens Salient 
sis couch, vėliausio sport modelio, 
jilnai prirengtas, frontiniai ir užpa
kaliniai bumperiai, 5 1 
apsiūtas, geras inžinas, tikras bur- 
genas, $625.

JOHN QUEENAN 
Vincennes 4386

PARSIDUODA grosernė, ne bran
giai. Išdirbtas, pelningas biznis.

4554 So. Paulina St.

PARDAVIMUI mūrinis namas 7 ir 
7 kambarių, maudynės, elektra, karfi- 
tu vandeniu apfiiklomas, aržuolo tri- 
mingas, labai graži vieta, 
pusė bloko nuo bulvaro, 
pigiai, inmokėti tik $2500, kitus 
rendą. Namas 
Carpenter St.

Naujas mūrinis 
5 ir 5 kambarių, 
liausios mados, lotas 40x125, 
džids ant dviejų mašinų, inmokėti tik 
$3000, kitus kaip rendą. Namas ran
dasi 2132 N. Le Vergne Avė.

Beveik dar nąujas 5 kambarių, me
dinis namas, maudynės, elektra, visi 
parankamai, barnė dėl karvės ir viš- 
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 
karštu vandeniu apšildomas, 
tas pagal vėliausios mados, 
ti $3000,-.kitus kaip rendą. 
randasi 4640 So. Sacramento

Medinis namas 4 kambarių, aukš
tas pundamentas, maudynės, elektra, 
visi parankamai, strytai ir elės 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 nnt mažesnio 
namo ar loto.

JAKANTAS BROS., 
4138 Archer Avė., 

Lafayette 7674

randasi 5422

Tarkas ir 
’arduosiu 

kaip 
So.

Sidenamas North 
intaisyti pagal vė- 

gara-

flatas 
intaisy- 
Inmokė- 
Namas 

Avė.

ŪKĖS IR TURTAS
Jeigu nori likti turtingu, sveiku 

ir Unksmių, |.irk ūkę musų kolo-| 
nijoį, kur žemė derlingu, molis ir 
juodžemi, su puikiais sodnais, 
•1(1 akrų žemės jums duos grynoj 
pelno $3500 ir $1500. šita kolonija'

tuviai pirko 10 ūkių. Tik jus aiva- į&iia/kLzaš • •• ik, >.< nl > .1, : i 
ir tamsta tuojau pirksi.likę.

Palvcrkas, 10 Akrų sodno, pui- 
kiausis bamas 19 kambarių, bar
nis, 8 karvės, kurios duoda pieno 
kas savaite už $30 ir taip visko 
pilna ir tik reikia $10,600.

120 akru molis ir juodžemč, že
mė ir budinkai, $150(1. %

120 akrų, gera žemė, geri 
(linkai, javai, padargai, $6500.

160 akrų javai, padargai, galvi
jai, viskas, $5000.

10 akrų, gera juodžemč ir molis, 
geri budinkai, gyvuliai 
javai, viskas $4200. Jeigu 
nori geresnių, lai gali gauti 
tik nori. Reikalauk platesnių 
macijų.

P. D. ANDBEKUS, 
Real Estate

FARMOS IR ATSĖIRI AKRAI 
Apartmentiniai namai mainymui 
Savininkas . turi 100 akrų farmą 

kur prie North .IimIsod, Ind.
20 akrų prie 111th St.
30 akrų prie 143rd St.

smarkiai auga, šią vasarą čia lie- Mainys arba parduos vieną arba 
... ..^ ..... . visus sykiu. Ką jus turite- <lel pa

žinoki! ir pamatykit tikrą teisybę siūlymo. »

PLUMMER REALTORS 
7801 So. Halsted St. 

Stewart 7101

Ihi-

padargai, 
tamsta 
kokių 
infųr-

3 AKRAI — $1800
Yra vanduo, gasas, elektra, cemen

tuota gatvė įskaitoma į kainą, ran
dasi prie C. B. Q. geležinkolio, 3 
blokai nuo stoties, ši žemė yra ver
ta antra tiek kiek aš reikalauju ir 
yru apkainuota teisingai dėl greito 
pardavimo. $400 įmokėjus galite 
veikti.

W. H. DARR 
225 So. Homan Avė. 

Phone Van Buren 7841

Lietuvių Teatrališkos Dr-ios S z. 
Martino pusmetinis susirinkimas įvyks 
šeštadieny j, Liepos 17 dieną, šių me
tų, 7:30 vai. vakare 
lapijos svetainėj 
Avenue. —

.Jurgio pu- 
32nd PI. ir Aubuin 
P. K., Nut. Rast.

REIKIA OARBJNINKy
MOTERŲ

NORIU pirkti sedan 5 pusažierių 
automobilių. Ch. Molis, 027 W. 14th 
St reet.

tajerai, velour paBDAVIMUI Ice cream par- 
I lor, laikoma mokyklos reikme- 
■nys ir kitoki dalykai, tarpe 2 
mokyklų, 4 ruimai gyvenimui. 
Priežastis pardavimo liga šei
mynoj. 3329 So. Auburn Avė. 
Tel. Yards 2296.

4 BUMŲ bungalovv, geroj vietoj. 
Parduosiu ar 1 
arba

mainysiu ant biznio 
aiitomobillaUs. Pašaukit.

Prospect 5173

Lietuvos 
draugišką 
pos 18 d., 
Klimaičio darže. Pradžia 10 valandą 
ryte. Taigi kviečiame visus narius ir 
svečius skaitlingai atsilankyti.

— Rengimo Komisija

Mylėtojų Draugija rengia 
išvažiavimą nedėlioj, L:e- 
priešais Tautiškų kapinių.

REIKIA 6 moterų visam arba da
linant laikui, darbas malonus, uždirb- 
sit nuo $25 iki $50

SHEKLETON
160 N. La

Room
arba

2343 W. 22nu Street

j savaitę.
BROTHERS
Šalie St.
412

PARDAVIMUI IJberty 5 pasažie- 
rių touring kąrą*, gerame stovyje, 
$250. 911 N. La Šalie St. Tel. Lin
coln 0666. PABSIDUODA pirmos kiesos PARDAVIMUI pigiai maža far-

PARDAVIMUI

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
SOUTH SIDĖJ

Kertinis muro namas 5 fl. 
krautuvė, balta, aržuolo trimingai, 
maudynės, elektra ir gasas, viskas 
geriausiam stovy. Rendos neša j>er 
metus $3672; prekė tik $26000. Ga
liu ir mainyti j bučernę ar kokį

ir

PARDAVIMUI arba mainymui 60- 
80-100-120-200 akrų farmos Illinois 
valstijoj, farmos įrengtos su staku 
ir mašinomis, 60 mylių nuo Chicagos, 
mainysime j bungalovv arba 2 arba 
4 flatų namą.

KOUPAL & POLKA
3756 Ogden Avė., 3'el. Lavvndale 0527

liti ir mainyti j bučernę ar 
groseriuką. Klauskit

A. K. MASIULIS 
1920 S. Halsted St.

3 lubos frontas

TIKTAI už $4,700 parsiduoda 2 pa
gyvenimų mūrinis namas. Savinin
kas 2-ros lubos, 3341 So, Irving Avė.

BARGENAS $5000
2 lotai ir 8 kambarių mūrinis na

mas, karštu vandeniu šildomas, su 
sieteliais porčiai, lengvais išmokėji
mais. 3610 Wallace St.

PARDAVIMUI pigiai, reikia pusė 
cash, 2 lotai, 30x125, Hammoml- 
Calumet.

Sheidrakp 7420

JEI jus ieškote namo, lai 
mes turime jį dėl jūsų. Ką tik

PARDAVIMUI mūrinis namas, 3 
augštų, 5—6—7 kambarių, South 
Side; karštu vandeniu šildomas,1 ». . . - . .
yra vanos, elektra, telefonai. 1 ka-1 yra užbaigtas, o dideli šviesus 
r > garažas. Pardavimo priežastis 
— turiu kitą biznį. Kainą prieina
ma greitam pirkėjui. 6728 Evans 
Avė. Tel. Eairfax 9170.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
P A J IEŠKĄ U savo pažįstamų, pa

einančių iš Viduklės miestelio. Norė
čiau pasimatyti —- pasiilgau. Prašau 
atsišaukti.

REIKIA prie presų merginų į 
cleaning šapą.

4245 W. Harrison St.

REIKIA moterų indų plovėjų, ne
dėlioj dirbti nereikia.

4169 So. Halsted St.

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

Pamatyk
‘ MR. FERRIS 

2332 W. Madison Street 
Ist floor

ice cream parloris, cigarų, eiga- ’ma prie Elgin, III. Naujas 7 kam- 
retų krautuvė; geroj vietoj, pel-1 barių namas, prie pat kelio. Prie- 
ningas, biznis. Nesigailėsi pir- Įžastis pardavimo senatvė. Arti 
kęs. Parsiduoda dėl mirties.

1733 So. Halsted St.

2 GYVENIMŲ medinis namas, ce
mentiniu pamatu, lotas 50 
kambarių, karštu vandeniu 
pirkėjas gali gyventi ant 
dekoruotas, kaina $12,500. 
63rd PI.', Republic 9469.

pėdų, 5-6 
šildomas, 

1 augšto, 
3332 ’W.

kambariai, grįsti viškai, vėlinu
sios mados plumLingas, karštu 
vandeniu šildomas, aržuolinės 
grindys ir užbaigimas’, su sie
teliais ir stikliniai porčiai, 30 
pėdų lotas. Būtinai pamatykit 
šį namų nedėlioj. Savininkas 
ant vietos.- )

7147 S. Campbell Avė.

ONA MALCEVIČIKNĖ 
ir ntjmu Truskau.‘kaitė 

Su mm i t, III. REIKIA DARBININKU

NAMAI-2EME

miestelio, gelžkelio stoties, mo
kyklos ir storo. 5640 So. Carpen- 
ter St. Phone Wentworth 2305.

FAJIEšKAU draugų, John Endre- 
l< no ir Petro Shmit. 20 metų atga* 
dirbom n.aincse Frąnklfn, Wash. Še
ši metai atgal gyveno Kanadoj, ne
toli Vancouver, B. (’. Turiu svarbu 
reikalą, meldžiu atsisaukt, ar kas 
apie juos žino, pranešt, už ką busiu 
labai dėkingas. Kastantas Basavičivs, 
Snaųualmie, Wash., P. O. Box 18.

VYRŲ
SALESMANAGERIŲ

SREN3AV0JIMUI
Rl-.NDON 7 kambarių fialas, ga

ni šildomas, elektra, naujai deko
ruotas, rendos $60. Atsišaukit prie 
janitorians, 1519 \V. liarrison St.

Reikia gerų lietuvių vyrų, ku
rie supranta real estate ir gali 
prižiūrėti grupę salesmėnų. Tik
ra proga tinkamiems vyrams. 
Kompanija koperuos visuose at
sitikimuose.

SHEKLETON BROTHERS 
160 N. La Šalie Si 

Room 112

------------- r
CAKENDAVOJIML’I 3 kamb 

tik $15.00 arti McKioley Park.
4030 So. Artesian Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
DAUG patogių ruimų, pavieniams, 

<lul>eltavų j,* vedusiems.
Tel. Calumet 2066

JŪSŲ Kuosas laikas yra vertas. $50 j <lel musu. Kociol ue^unuti-
dojate savo liuosa laikų ir nesidžiau
giate dar labiau gyvenimu. Jus’ ga
lit uždirbti daugiau ne^u $50 į sa
vaitę dirbdami 2 valandas kožną va
karą ir subatomis po pietų. , Veikit 
greit. Proga nelaukia nei vieno!

SHEKLETON BROTHERS 
160 N. La Šalie St. 

Room 412 
a»ab z 

2343 W. 22nd Street

RLNDON didelis kambarys, vie
nam arba dviem; šviesus, via elek
tra ir varia. 4517 So. Rock'.ve'l St., 
^nd fl. Tel. Lafayeųe 0541.

REIKIA gerų shearmenų prie No.
3 žirklių. Apex Iron Metai Co., 4000 
Wentworth Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 

Grose rnių, Bu- 
p y Černių, Delikate- 

•7 '''i ssen. Restauran-
tą. Kendžių, Be- 
kimių. M (f s U 

nF ^^^••’pecialu nms Gerai- pat ar- 
navimuN. Žemo* kainui*.

SoMtheima. 1912 So State St.

DIDELIS MOKESNIS
$50.00 į savaitę ir aukščiau, gali 

uždirbti nenumesdamas savo darbo; 
nedaro skirtumo kur esi, rašyk 
jaus pas

tuo-

WEST RE A LT Y 
2015 So. Robey Street 

Chicago, III.

REIKALINGAS bųčeris, *38 E.
108th St., Tel. Pullman 6857.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, geroj vietoj, visokių tautij apgy- 
veutoj. Priežastis pardavimo — mir
tis savininko.

6010 So. Kedzic A ve.

PARDAVIMUI pigiai grosc- 
ris arba galit kartu pirkti ir na
mą. 7322 So. Robey St. 
šaukit:

219 W. 47th Street 
Phone Yards 0292

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa. Gera vieta, senas 
biznis. Parduosiu dėl savo ne
sveikatos. Del informacijų tuoj 
kreipkitės:

3870 Archer Avė.

Pardavimas Prasidės 
sekamą nedėldienj 

Liepos 18, 9 vai. ryto , 
54 murintai nartiai 54 

Pardavimuį gdtavi gyvenimui

Atsilankykit anksti gausit didelį 
pasli'liikimą

$250 cash, $50 į mėnesį 
Nusipirksite bile vieną iš ių 

Už biskį jinokėjimo, mes palaiky
sime jums namą/kokį jus išsirinksi- 

Atsi-i^* Atsilankykit lanksti ir atsiveskit 
I savo šeimyną. Jei' jus nepirksite, tai 
bent pamatysite didžiausj šių metų 

bargeną. . ,
' 5 kambarių, tile vana, furnas šil
domi, cementiniai šalytakiai ir skie
pas, netoli bulvaro, mokyklų ir ge
ros transportacijos.

Kaina $6400 prirengtas
Title garantuotos per Chicago Title 

& Trust Co. Ofisas atdaras rytą, die
ną ir vakare.

. SAWIAK & CO.
Statytojai

7181 W. Grand Avė.

PARDAVIMUI 8 kambarių reziden
cija, kieto medžio užbaigimo, elek- 

i tra, furnas šildoma, cementuota elė, 
$5,600. 738 W. 47th Place.

NAUJAS ir moderniškas 1 kam
barių mūrinis bungalow, 30 pėdų 
lotus, nupirksi! ii už geriausį 
siūlymą. Atsišaukit anksti, jei 
norit bargeno, atdara kasdien.

Kreipkitės:
7206 S. Rock\vcll St.

pa
jus

PARDAVIMUI pigiai muro 3 pa
gyvenimų naniUs 
ir dviejų KOTU

)O 5 kambarius 
Jaražas. Kaina 

$24,000. Bcnd'os neša $320 j jnėne- 
si

CH. GAVĖNUS 
7529 S. Cornell Avė. 

I*hone Engle\vood 8461

WESTERN AVENUE
100y125 arti 55th st. Savinin

kas nori mainyti ant dviejų flatų 
arba bungalovv. Matykite

A. N. MASULIS
6641 S. VVestern Avė.

Republic. 5550

I’AKDAV’IMUI grosernė su 
6 ruimais gyvenimui, maudy
ne, elektra, vieta gera bizniui 
daryti. .

3300 So. Emerald Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu j au
tomobilių, cigarų, cigaretų ir saldai- , 
nių krautuvę.

5831 So. Wėntworth Avė.

PARDAVIMUI ptie 6114 Car- 
penter St., 2 fl. narnas, 4-4 kam
barių, cemento ir muro pama 
tu, furnas, viškai, landre, 3 ka
rų garažas, gražus jardas, na
mas išmokėtas, kaina $6,000,

ANGLIŲ YARDAS
Gerai išdirbtas biznis, visi jtaisy-

mai, daug stako. Parduosiu visą ar- j 
ha pusę. Galiu mainyti ant namo, lo- 
tų ar kito biznio.

J. STANKO
901 W. 38rd Street 

Yards 4669

PARSIDUODA keratinų, cigarų, 
cigaretų krautuvė ir icė cream par- 
lorls. Rendos $50.00 mėnesiui, 4 pa
gyvenimui kambariai. Ilgas lysas, di
delis bargenas.

2815 W. 38th Street

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 i 
staką. Greitam pardavimui. Rašyk1 
tuojaus. NAUJIENOS, 1739 So. Hal-' 
sted St. Box 7P9

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

PAILSI DUODA ar mainysiu ant 
mažesnio namo \Vcst Side 2-jų pa-! 
gyvenimų muro namas, 6 ir 5 kam-1 
barių. Viskas | 
Lotas 30 ’pėdų, 
Rrighton Parke, 
Archer avė., ant 
vininkas 4612 S.

paskiausios mados. I 
gražiausioj vietoj! 
pusė bloko nuo 

Sawyer Avė. Sa- 
Troy St.

BARGENAS
Parsiduoda pigiai mūrinis na

mas, 4 pagyvenimų, 2 5, 2—4. 
Kaina šl2,500. Visi kambariai 
šviesus. Mūrinis garažas 2 ka
ram. Namas randasi 3207 So. 
Ia>we Avė. Parduoda savinin
kas. Pamatyk jį aplink ši narna 
po šiuo antrašu:

716 West 31 Street
2 lubos iš užpakalio

PARDUOSIU arba mainysiu 6 
kambarių cultage ant bučernės ar 
grosernės.

2 FLATŲ namas, 4 ir 5 kamba
rių. Mainysiu ant automobilio ar
ba loto. Reikale kreipkitės pas

A. Grigas, 3114 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4899

PARSIDUODA ar apsimaino 7 
kambarių mūrinė coltage naujos 
mados įtaisymai. $8500, ant loto ar
ba mažo namo. 4631 SI. Louis Avė.

KAMPINIS muro bungalovv, 7 
kambariai ir miegamas purčius, vis
kas naujos mados, aržuolo trimin- 
Mate. *2 kuru Ki»rnž»s. Parduosiu ar
ini mainysiu į lotus, Įfrosvrnv i«rl>a 
restuu rantą.3501 W. 61 Place .

Tel. Republic 10204

2 AUGŠTŲ naujos mados mūrinis 
namas, 6—6 kambarių, 2 karų ga- 

_ n i.ražas, kaina $15,800, savininkas,
5-6 kambarių — $300 įmokė- ^710 Belden Avė. Tel. Spaulding 

$5500 cash. Wentworth 6131. ,ti nusipirksite naujų bungalovv, 
šildomą, plieno konstruk- 
kaina $7850 — $8750. At- 
nedėlioj. šaukit 

Tel. Victory 8248

DEL greito pardavimo, naujas 
4 apartmentų mūrinis namas, 
garu šildomas, $29,000, netoli 
Milwaukee-Weatern Av. karų li
nijos. Savin. E0gewater 8229.

‘PUIKUS bargenas.
prie skiriamos karų linijos, tiktai 1 
blokas nuo Harrison St. “L” stoties, 
tiktai $800 cash. Naujienos, Box 820.

TURIU parduoti savo rezidencijos 
lotą, 25x130,. tiktai 2 blokai nuo “L’* 
stoties, $600 cash. NAUJIENOS, Box 
822. / . •

0163.

MORTGECIAI-PASKOLOS
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment
Corporation -

Kapitalas $500,000.00
3804 S. fcedzie Avė.

. Tel. Lafayette 6738-6716

garu 
ei j a, 
dara

ARGO
Argo —r naujas 5 kambarių mūri

nis bungalovv. Naujos konstrukcijos. 
Biznio'lotas 2 lotai. Vertas $9,500. Kaina $8,000, 

$500.00 cash, likusi lengvais išmokė
jimais. z

, v THE ROY T. MOULD CO.
7627 W. 63rd St., Argo, III.

PARDAVIMUI gražus naujas 9 
kambarių mūrinis bungalow, tik
ras namas, 5 miegruimiai, 3 vanos, i 
2 karų mūrinis šildomas garažas,! 
karštu vandeniu šildomas, netoli 
mokyklos, transportacijos, parduo
siu kiek man kainavo. Atsišaukit 
nedėlioj, Junlper 3^21.

$2S0,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

lel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardvvarc Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
t 3149 So. Halsted St.
J- S. RAMANČIONIS. Pre*.

REIKIA patyrusių vyrų darbui į 
geležies atkarpų jardą. Tiktai pa
tyręs tą darbą lai atsišaukia.

Kreipkitės:
Central Paper Stock Co.

1401 W. North Avė.

PARSIDUODA* grosernė ir kend- 
žių krautuvė. Geras, išdirbtas per 5 
metus biznis.

4141 So. Maplevvood Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir saldai
nių krautuvė. 4601 So. Hermitage 
Avė., užpakalyj.

REIKALINGAS duonkepis mokan
tis gerai kepti lietuviškų duoną. Gir
tuokliai ir nemokantieji darbo neat- 
sišaukit. Atsišaukit po 5 vai. vakare. 

841' W. 33rd St.

PARDAVIMUI arba mainymui 40- 
(•0-80-120 akrų farmos Indiana val
stijoj, farmos išdirbtos, su staku ir 
mašinerija, 70 mylių nuo Chicagos. 
Mainysim j cottage arba 2 Ratinį 
namą.

KOUPAL & POLKA

KAMPINIU |ningalow, 54 X125 
pėdų lotas, 6 kambariai, su por- 
čiunii, tilo vapa, tile stogas, 3 ka
rų garažas mūrinis su tile stogu 
kampas Franclsco ir Carmcn Avė, 
kaine $2W)(IO. Savininkas, Šauk:

Briargąte 4452

REIKALINGA pirmieji ir antrieji 
mortgeČiai, stakai ir bondsai. Veik 
greitai. NAUJIENOS, 1739 So. Hal
sted St., Box 798.

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS 
Geležinių daiktų Ir įrankių 

krautuvė

2805 W. 63rd Street
V isokios malevos, aliejai ir var

piniai. Parduodama už prieinamas 
'kainas.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 ruimų rakandai. 

Visi geri daiktai, .nupirksit pigiai; 
sykiu ruimus galima rendavoti. At
sišaukite mlo 2 vai. po pietų iki 
9 vai, vakaro.

K. SITAVIčIA,
729 W. 18 St.. 3 H. rear.

CHICAGO, ILL. x

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nS, senas biznis ir pelningas, turi 
būt parduota greitai. Nemokantį to 
darbo išmokinsiu, pelnę nuo $80 iki 
$1QO dienai. Priežastis pardavimo, 
važiuoju į Lietuvą.

1967 Canalport Avenue > 
Phone Roosevelt 4895

PARSIDUODA KučernS, su ar be 
namo. Garantuotas geras biznis. 

2633 W. 43rd Street

PARSIDUODA grosernė ir vaisių 
1 krautuvo. Geras, pelningas biznis. 
‘ 4552 So. Kedzie Avė.

NETOŲ naujos mokyklds prie 57 
St. ir Hamlin Avė., pasirinkimui lo- ( 
tai senomis kainomis po $575 lotui. ____ ------r—------’J i nrn-,Tie lotai pabrangs dvigubai j metus 3756 Ogden Avė., Tel. Lawndale 0527 
laiko; \ '

JOHN L, SHERIDAN & CO. 
5312 So. Kedzie Avė. 

’ Prospect 8630 
.. . .................... ........ N ■ .......... lą.a ■—11 —■

DIDELIS bargenas. Parsiduoda 4 
fl. muro namas su sun parlor ir 2 ka
rų garadžiu. Parduodame labai pigiai. 
Kaina $25,500, $8,000 cash. Savinin
kas priims naujus pirmus mortgage. __  ____ t
C. MACK, 7053 Eggleston Avė. Tel. sąlygomis. 
Stevvart 5812.

Agentai neatsišaukit

Į PARSIDUODA 2 augštų mūrinis 
namas po 6 kambarius. Elektra, ga
sas, viškas ir maudynės.

1719 So. String St.

PARDAVIMUI medinis na
mas, Gary, Ind. 2 augštų, po 
4-4 kambarius; namas ir šalę 
kampinis lotas tuščias. Mainy
siu į Chicagos biznį arba į ma
žą namą. 2521 W. Warren Av.

PARDAVIMUI 6 lotai žemiau mo
kėtų kainų, parduosiu atskirai. Ran
dasi augštos kiesos kolonijoj, netoli , 

’ nuo transportacijos, labai lengvomis •

PARSIDUODA 25 karų ga- 
radžius ir 2 flatų namas, arba 
jsimaino.

2857-9 W. 39th Place
NAUJIENOS " 

1739 So.'Halsted St.
Box 819

LOTAS 30x125, 
kolonijoj, netoli 
bažnyčios, didelė proga dėl 
limį kainų, $450.

NAtJJJIENOS 
Box 821

augančioj, pARDAviMUI 7 kambarių rezi- 
mokyklos lt dencija, lotas 50x175, prie 4113 Ked- 

vale Avė., taipgi 9 kambarių namas, 
prie 4312 Tripp Avė., Irving Park. 
Atsišaukit

4118 Kedvale Avenue 
arba

1 Telefonuokit Pensacola 2672

PARDAVIMUI bizniavus na
mas su bučerrie ir groserne, 4 
ruimai gyvenimui, su akru že- 

! m6s, kampinė vieta, arba mai- 
jnyčiau j rezidencijos namą ar- 
|ba bungalow. Kreipkitės: 

107th St. ir Homan Avė.

Nerokuojame komišino
MES paskoliname jums $100—$200 

arba $300 savaitiniais arba mėne
siniais išmokėjimais, už 3 H nuo
šimčių.

INDUSTBIAL LOAN SERVICE 
1720 W. Chicago Avė., 

» cor. Hermitage

MOKYKLOS
VASARINE VAIKAMS 

MOKYKLA
3106 So. Halsted Str

Gyvename biznio šaly, kurioj yra 
daug visokių lietuviškų j staigų, ku
rioms V ra reikalingi lietuvių vaikai, 
mokantys gražiai ir taisyklingai lie
tuviškai rašyti. Todėl mes prirengė
me tam tikra skyrių vaikus mokin
ti lietuvių kalbos ir rašybos. Tėvams, 
kuriems rupi vaikų gerovė privalo 
supažindinti savo vaikus su lietuvių 
kalba bei rašyba. Pamokos prasideda 
9 vai. ryte ir tęsiasi iki ,12 vai. Mo
kestis tiktai $5 kas mėnuo.


