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♦Pilsudskio kampanija prieš Lietuvą♦
1

Skelbia Lietuvą padarius sla
ptą sutartį su Vokietija

Francijos kabinetas griuvo

Vokiečių komunistams vado
vaują šarlatanai, Maskvos 

penimi
Pilsudskis mato Lenkams 

pavoju iš Lietuvos
Pilsudskinė spauda skelbia pra

simanymų apie mobilizavimą 
kariuomenės Lietuvoj

VABšUVA, liepos 18. [Chi- 
cagos Tribūne korespondento 
Eloyd Gibbonso . — .Maršalas 
Pilsudskis, po konferencijos su 
Lenkų kariuomenės vadais, iš
leido įsakymą, kuriuo visokį 
kariškiu paleidimai iš armijos 
atostogoms iki šių metų pabai
gos suspenduojami.

Pilsudskio šalininkai aiškina, 
kad tai esą padaryta dėl padė
ties Lenkijos sienose. Lenkų 
konservatorių laikraščiai bgtgi 
Įtaria, kad Pilsudskis nori tik 
sukelti lenkuose baimės, jogei 
įlenki jai gresiąs didelis pavojus 
iš svetimų priešų, idant tuo bil
du visuomenės dėmesį nukreip
tų nuo politinės situacijos pa
čioj Lenkijoj.

Pilsudskiniai laikraščiai nuo
latos skelbia bauginančius pra
nešimus apie padėtį Lietuvos ir 
Rusijos sienose. Vienas jų pa
sakoja apie didelį mobilizavimą 
Lietuvos kariuomenės, dainuo
jančios “Žygiuoto į Vilnių”, 
tuo tarpu kitas laikraštis klau
sia, dėl ko sovietų kareiviai ne
paliaują šaudyti į lenkų sienos 
sargybą Komansko apielinkėj.

Iš antros pusės konservatin- 
gesni lenkų laikraščiai sako, 
kad jų korespondentai, esantieji 
minimuose* punktuose sienoj, 
nieko panašaus ten nepastebi, 
apie ką taip alarmingai skelbia 
pilsudskinė spauda.

Laikraščiai žymios vietos pa
švenčia straipsniams apie daly
kų vystymąsi Vokieti joje, Rusi
joje ir Lietuvoje, baugindami 
karo pavojumi ir sukaudami, 
kad Lenkija turinti būt, kaip 
reikiant, prisiruošus respubli
kos gyvybę ginti visuose tri
juose frontuose.

Daugelis lenkų, žinoma, tiki 
tokiais bauginimais, tečiau poli
tikos žmonės yra įsitikinę, kad 
Pilsudskis stengiasi atgaivinti 
karo baubą tik tam, kad tuo 
būdu galėtų nutselbti vis didė
jantį reikalavimą, kad Pilsuds
kio valdžia pareikštų savo poli
tikos programą, ir kartu nu
kreipti dėmesio nuo to fakto, 
kad Pilsudskis palengva vis ma
žiau liegauna paramos seime.
Skelbia apie slaptą Lietuvos su 

Vokietija sutartį
Vienas svarbiausių Pilsudskį 

remiančių laikraščių duoda žy
mios vietos pranešimui, kad bu
sią tarp Vokietijos ir Lietuvos 
esanti padaryta slapta militari- 
nė sutartis prieš Lenkiją. Apie 
tai vienas vokiečių pacifistas,

Koerster, pranešęs vienam Per
line socialistų klubo slaptame 
susirinkime.

Pasak to pranešimo, Vokieti
ja sutikus duoti Lietuvos dis
pozicijai kapitalo įsteigti Lietu
voj įmonėms, kur butų gamina
mos ir kraujamos karo medžia
gos. kurios, einant Versalės su
tartim. Vokietijai užginta, bet 
kurias Vokietija, kalni kilus, 
galėtų gauti iš Lietuvos. Lenkų 
m miešimas sako, kad tos slap
tos sutarties sąlygomis Vokie
tija pasižadanti remti Lietuvos 
pretenzijas Vilimui, kuri lenkai 
smurtu užgrobė 1921 metais.

kaucijos niinistBriy kabi
netas vrI griuvo ,

Parlamentas atmetė valdžios 
sumanymą, kad jai butų duo
ta diktato) iškos galios

PARVžlI S, liejies 18. — Ka
dangi atstovu butas 283 balsais 
prieš 215 atmetę valdžios suma
nymą. kad parlamentas duotų 
jai pilnos galios leisti dekretus, 
kuriais ji galėtų finansinę kra
što padėtį pagerinti ir franką 
stabilizuoti, premjero Briando 
kabinetas vakai rezignavo. Val
džios įstatymo sumanymui bu 
vo priešingai nusistatę socialis
tai ir Herrioto vadovaujami so
cialistai radikalai (liberalai).

Stiprina Rusijos-ifalijos 
prekybos santykius

ROMA, Italija, liepos 18. — 
įvykusia tarp Italijos finansų 
ministerio Volpi ir sovietų am
basadoriaus Kerkencevo ir so
vietų prekybos delegato Dutu- 
sovo konferencija prekybos san
tykiai tarp tų dviejų kraštų ta
po sustiprinti.

Rusai prašė, kad Italijos ban
kai butu do nesni teikiant Ru
sijai kreditų,- ir Volpi pažarė- 
jo tuo pasirūpinti.

Kinų pašto tarnautojų 
streikas

ŠANIIAJUS, Kinai, liepos 
18. — Daugiau kaip 2,200 ki
niečių pašto tarnautojų sustrei
kavo, reikalaudami. kad kas 
menuo jiems butų duodama pa
vilnio ryžiais, idant tuo bildu 
jie galėtų kovoti su gyvenimo 
brangumu. Ryžiai yra svarbiau
sias kiniečių maistas, o jie da
bar neapsakomai pabrangę.

ROMA, Italija, liepos 18. -— 
Nuo šių metų sausio 1 iki ge
gužes 30 į Braziliją iškeliavo 
32,218 italų emigrantų.

Komunistu partijai vado
vauja šarlatanai

(Patys komunistai esą ardąs ele
mentas daibininkų judėjime, 
sako Vokiečių komunistų va-

BERLINAS. liepos 18. — 
Viurtemburgo komunistų parti
jos vadas, Stetter, Viurtember
go landtago (seimo) ir Vokieti
jos reichstago (pai laniento) na
rys, paskelbė labai įdomų laiš
ką, kuriuo jis atsisveikina su 
savo draugais komunistų parti
joje

'basai komunistų atstovas 
pradėjo aštrią kovą prieš ko
munistų partijos politiką, ir 
pagaliau buvo iš partijos paša
lintas. Kaipo atsakymą į tai 
Stetter dabar ir paskelbė minė
tą savo laišką, kuriame jis be 
kita ko sako:

“Politiškai komunistų partija 
nebeturi jokios reikšmės, o sa
vo organizacija ji yra jėzuitiš
ka. Tai tikra jėzuitiška sekta, 
kuriai viešpatauja keli šimtai 
šarlatanų ir demagogų, Rusų 
pinigais penimų.

“Komunistu partija yia ar
das elementas darbininkų judė
jime. Jau dvidešimt metų kaip 
aš aktingai dalyvauju darbinin
kų judėjime, bet turiu prisipa
žinti. kad man dabar gėda prieš
Vokietijos darbininkus už savo 
darbavimąsi komunistų - parti
joj, kurios veikimas susideda 
tik iš organizavimo sąmokslų 
iries darbininkų mases.”

amžiuj įvyks finansinin
ku konferencija

PER INAS, liepos 18. Vo
kiečiu spauda skelbia, kad Vo
kietijos Reichsbauko pirminin
kas. Iljalmar Schacht, neužilgio 
išvvksias i Paryžių dalyvauti 
tarptautinėj finansininkų kon
ferencijoj. Kili konferencijos 
dalyviai busią Anglijos Banko 
valdytojas Montagu Normali, 
Jungtinių Valstijų iždo sekre
torius ’Andresv Mellon, .1. 
Pierpont Morgan ir Seymour 
Parker Gilbert, generalinis 
agentas reparacijoms.

19,000 kiniečių kareiviu 
dezerfavo

PEKINAS, Kinai, liepos 18.— 
Praneša, kad jungtines marša
lų Cang Tsolino ir Vu Peifu 
armijas, kovojančias prieš kuo- 
minčunus (nacionalinę, liaudies 
armiją), dezertavę apie 10 tūks
tančių kareiviu.

Pernvijoj kilus 
revoliucija '

BUENOS AIRES, Argentina, 
liepos 18. — Pranešimai skel
bia, kad Peru vijoj kilę na ramu- 
mai, turį revoliucijos pobūdžio.

Du užsimušė autui nusi
ritus pakalnėn

BURLINGTON, Iowa, liepos 
18. — Važiuojant automobiliu 
Blakely kalno šlaitu, viename 
kelio užsisukime automobilis 
nusirito į pakalnę ir du jo pa- 
sažieriai užsimušė, o trys kiti 
skaudžiai susižeidė.

l Pacific and Atlantic Photo]

Ethel Barrymore, paskiibusi Amerikos artistė, šiomis dieno
mis buvo sustojusi Chicagdj.

Bidelė katastrofa Jugo
slavijoje

I 
žemėms ir uoloms nuslinkus 

nuo kalno užberta traukinys;
117 žmonių žuvo

VIENNA, Austrija, liepos 18.
Gautos čia telegramos pra

neša, kad Bosnijoj, netoli nuo 
Sarajevo miesto, atsitiko baisi 
katastrofa. Del smarkių lietų 
pasi'li uogavusios žemės ir uolos 
nugriuvo nuo kalno ir užbėrė 
ėjusį kalno šlaitu pratiestu ge
ležinkeliu traukinį. Kartu su 
griūvančiais žemių ir uolų kal
nais traukinys nusirito žemyn 
į pakalnę. Toje nelaimėj žuvo 
šimtas ir septyniolika žmonių.

Nesiseka sudaryti Grai
kijos kabinetas

ATĖNAI, Graikija, liepos 18.
Prezidento Pangalos pakvies

tam Vyriausiam teisėjui Zele- 
monui ministerių kabinetas su
daryti nepavyko, ir jis rezigna
vo.

Užsimušė fai’merys

COOPER’S GBOVE, 111., lie
pos 18. — Kraunant daržinėj 
šieną, farmerys Wm. Deeman, 
45 metų, nukrito nuo vežimo ir 
užsimušė.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
spėja:

Iš viso gražu ir šilta, viduti
nis, daugiausiai pietų vakarų 
vejas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 71° F.

(šiandie saulė teka 5:30, lei
džiasi 8:22 valandą.

Tornadus Wisconsiiie
Septyni asmens užmušti, kelio

lika sužeistų; daug f arinių 
triobų sugriauta

ASHLAND, \Vis., liepos 18.
Penktadienio vakarą šioj 

apielinkėj siautė baisus audros 
verpetas, tornadas, padaryda
mas daug žalos. Kiek žinia, 
septyni asmens buvo užmušti, 
vienuolika, bet gal būt ir daug 
daugiau, sužeisti. Daug farmų 
triobų sugriauta, vienas geležin
kelio tiltas suardytas, o vienas 
kaimas, Upson, turįs apie 300 
gyventojų, virto griuvėsiais.

Prieš tornadą buvo užėjęs 
smarkus lietus kartu su dide
liais ledais.

Dvylika žmonių žuvo giriu 
gaisruose

SEATTLE, Wash., liepos 18.
Girių gaišiuose, kurie per 

praeitą savaitę siautė rytinėj 
VVashin.gtono valstijos daly, 
Montanoj ir Idahoj, sunaikin
dami didelius plotus gražaus 
miško, gautomis žiniomis žuvo 
taipjau ir dvylika žmonių.

Gaisrai dar tebesiaučia, nors 
vietomis jie jau pavyko apgesy- 
ti.

J. V. EMIGRANTŲ KONTRO
LĖS STOTIS NORVE

GIJOJ

OSLO, Norvegija, liepos. 18. 
— J Oslo atvyko Jungtinių 
Valstijų valdininkai, I)r. Fuller- 
ton ir Inspektorius l^ane, vesti 
emigrantų kontrolės stočiai čia, 
ažuot Ellis Island saloj, kaip 
kad iki šiol buvo.

TRAUKINIO SUSIKULIMAS

MOLINE, III., liepos 18. — 
Netoli nuo Marseilles, Ilk, išė
jęs iš bėgių susikūlė prekių 
traukinys, žmonių niekas nenu
kentėjo.

Bažnytininkai rūpinasi 
Britų kasyklų streiku

LONDONAS, liepos 18. 
Premjeras Baldtvin sutiko pri
imti pirmadienį Anglikonų ir 
Laisvosios bažnyčios delegaciją 
ir išklausyti jos planą anglies 
kasyklų streiko baigimo klau
simu.

Bažnyčių vadai proponuoja, 
kad angliakasiai grįžtų 
senųjų algų ir darbo valandų 
sąlygomis per keturis mėnesius, 
o valdžia kad duo^ų kasykloms 
subsidijos, viso apie 50,(10(1 do
leriu, idant kasyklų savininkai 
galėtų mokėti senąją algų nor
mą, o tuo tarpu stengtis- suras-
Ii būdų kasyklų problemai iš
spręsti.

Iš to bažnytininkų pasiūlymo 
betgi vargiai begu kas išeis, 
juo kad premjeras Baldvvin yra 
pareiškęs, jogei apie tolesni ka
syklų subsidijavimą nebegalį 
būt nė kalbos.

Streiko šimpa!izuotoįii 
moterų demonstracija
LONDONAS. liepos 18.

Britų anglies kasyklų streikuo-.
jautiems darbininkams šimpa-' 
tižiu;jančios moterys vakar su
ruošė įlydo Parke demonstraci-Į 
ją. kurioj dalyvavo keli t ūks-! 
ta učiai moterų.

Demonsl rantės priėmė rezo
liuciją, kuria jos smerkia val
džią dėl jos elgesio su anglia-l 
kasiais ir nesirūpinimo darvtil 
ką nors streiko baigimo reika
lu.

Sergi Jungtinių Valsti
jų ambasada Genevoj
GENEVA, Šveicarija, liepos 

18. — Jungtinių Valstijų am
basada Genevoj stipriai polici
jos sergima dieną ir naktį. Mat 
policija esanti susekus sąmoks
lą papildyti atentatą vardu Ni- 
colos Sacco ir Bartolomeo Van- 
zetti, kurie Massachusetts teis
mo buvo pasmerkti mirties 
bausmei, kaltinami dėl papildy
tos žmogžudybės.

NUPIGINTAS PINIGU
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St ' Chicago, III.

—U

Lietuvos žinios.
Klerikalai platina komuni

stų literatūrą
KAUNAS, birž. 19. [Lžj. —

Seimo posėdyje birželio 17 d., 
svarstant karo stovio panaiki- 

dirbti nimo įstatymą, Lkininkų Sąjun-
'gos atstovas Mikšys, paėmęs žo- 
■dį dėl motyvų balsavimo, pradė
jo skaityti iš tribūnos konfis
kuotą komunistų laikraštį: 
“Lietuvos Darbininkų Atsto
vas”. Seime buvo daug publi
kos, ir Seimo pirmininkas d-ras
J. Staugaitis skaityti laikraščio 
nedavė. Del šito atsitikimo kle
rikalų “Rytas” 133 Nr. stam
biomis raidėmis skelbia urbi et 
orbi, kad girdi, “Valst. liaudi
ninkai bijosi šviesos.”

įdomu butų išgirsti iš “Ry
to” redakcijos, nuo kada jai ko
munistinė litei-atura virto švie-
sa? Bet matyt taip jau visame 

!pasaulyje yra, kad kraštutinu- 
i mai susieina, taigi ir musų 
iklerikalai su komunistais leng- 
. vai susigieda.

ns nosį ka parduoti,■v . ■ C 1

PfflTl AR PAIEŠKOTI
Naujienos pagelbės jums. 

Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargeiių Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite j Naujienas ką 
turit parduoti, n pirkėjų atra
ki I greičiausia.

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

Pmduok't Iena jums nereiks- 
mgas per paskelbimu* Naujie
nose.

■■
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MUSŲ MOTERIMS
Veria Dora Vilkienė

druskos ir sunkos nuo vienos, 
citrinoj. Sumaišyk su puodu
ku smulkiai sukapotų riešutų ir 
višniom. Viską gerai išmaišyk 
ir užtepk ant baltos duonos.

Kį IR KAIP VIRTI
Kepti su duona ka t lėta i

Avienos, kiaulienos ar vištie
nos kotletai (chops) gali kepti 
vienodu Laidu. Nušluostyk mė
są, pirmiausią pasudyk, (mir
kyk į plaktą kiaušinį pąskui į 
duonos trupinius ir kepk 
kuose pakol
gali uždėti truputį sviesto 
padėti į pečių 
Gaus geresnį skonį, 
su makaronais arba žaliais 
iriais ir virtom bulvėm.

gerai parus. Paskui’ 
ir 

10-15 minutų. 
Paduok 

žir-

žuvies užkandis

2 puoduku žuvies
1 puoduku baltos duonos titi

pinių
l šaukštuką sukapotų petruš-

2 šaukštuku 
lių pipirų

1 šaukštuką 
ir paprikos

selenų,

l

1 šaukštuką tirpyto sviesto
i kiaušinis, suplaktas
Išvirk, nuimk mėsą nuo kau

lų ir išmaišyk žuvį su šakute. 
Sušlapink duonos trupinius 
karštu vandeniu. Sudek tarpyta

maišyk plaktą kiaušinį ir sudėk 
prie pirmojo mišinio. Sudek iš- 
sviestuotan indan ir kepk 30 
minučių. Paduok su tomatėm.

kiaušinius vandenin, kuris bus 
karštas, bet neužviręs, laikyk 
30 minutų. Atšaldyk šaltame 
vandenyje, nulupk. Padaryk 
baltos duoifbs trupinių. Pirma 
paimk kiaušinį ir apiberk duo
nos trupiniais, paskui įmerk 
į išplaktą kiaušinį. Atkartok 
tą keletą sykių. Paskui kapk 
giliuose taukuose 30 minutų.

šokolado ir duonos pudingus

21/1 puoduko baltos 
trupinių

duonos

no

Vokiečiu sandvičiuH

Nuimk skūrą nuo kepenų 
dešros (liver sausage) ir su- 
maigyk. Išmaišyk su smulkiai 
supiaustytais ra ūgy tais agur
kais. Aptepk baltą arba juodą 
duoną sviestu, uždek mišinį 
turėsi gardžiausią sandvičių.

Norvegiškas sandvičius

Nusunk alyvą nuo sardinkų. 
Nulupk, išimk kaulus ir per- 
trink per koštuvą arba šaukštu 
sutrink. Sumaišyk 5 kiaušinio 
trynius, pirmiaus juos kietai 
išvirus. Nupiaustyk smulkiai 
alyvų, pagal skonies. Viską 
kartu sumaišyk ir apipilk su 
alyva arba mayonnaise dažniu. 
Uždėk ant juodos bei baltos 
duonos.

4 puodukus šutinto pk
1 puod. cukraus
3 kiaušinių tryniai
1 I šaukštuko druskos
1 šaukštukas vaidilos
3 kiaušinių baltymai
Smulkaus cukro
Ištarpyk šokoladą.

duonos trupinius piene. Išplauk 
trynius. Sumaišyk tirpytą šo
koladą, t'o puoduko cukraus ir 
pakankamai pieno, kad viskas 
susimaišytų ir ne butų tiršta, 

prie duonos trupinių su 
dar pripilk likusį pieną, 
suplaktus trynius, drus- 
vanillą. Supilk išsvies- 
ipdan ir kepk nekaršta-1 

•iuįe. Išplak kiaušinio 
lis ir uždėk aut pudin- •>“" tenka Jei«u tempera-

pienu, 
cukrų, 
ka' ir
tuotan
nie pe

go, kaip beveik bus

J merk

Seimimnkems Patarimai

Karštose ir šaltose šalyse 
normalė temperatūra yra 36,5° 
( '.eisi j aus.

Mažiausias temperatūros pa
kilimas — nesveikatos ženklas. 
Pakilus tėmperaturai iki 41,0°

tura nusileidžia iki 27°, žmogus 
atsitiki-Duok, kad viršus gerai pamištų. užšąla. Bet tai retas 

i mas.
Todėl 

turime
Musų 

pats prisitaiko įvairiausiai išo
rės temperatūrai. Kada karšta, 
musų kūnas išleidžia daugiau 
šilimos ir mažiau jos gamina, 
kada šalta, atvirkščiai — išlei
džia mažiau, o daugiau gamina.

Tai dėl to, kad nuo karščio 
išsiplečia kraujo indeliai. Nuo 
karščio ir širdis smarkiau pla
ka, kraujas greičiau vaikščioja,

Galima valgyti karštą arba šal
tą su smetona bei pienu. normalę temperatūrą 

būtinai palaikyti.
organizmas iš dalies

Slyvų ir riešutų sandvičiusKiaušiniai overcot’e

nepaprastas

Kama

ir per

So.

visa
nuo

iš vidurinių kūno 
daugiau prie 
budu pro odą 
išeina į orą.

25 centai — gaunamas 
Naujienose

valgo. Tuo budu ir 
laiko.

Tačiau 
ganizmui 
reikalingi
pat apsaugoja 
nešvarumu

Naujienų: Pattern D cipt., 1790 
cialHteci StM CHicugo, III.

odos kraujo. Tuo 
daugiau šilimos

No. 2707. Viena tu suknelių kuri 
patinka savo paprastumu. Jeigu ji 
bus pasiūdinta iš tinkamos gražios 
matrijos ir bus pritainkinta stuga, tai 
ji išrodys ytin gražu.

Sukirptos mieros, 16, 18 ir 88, 40 ir 
42 colių per krutinę.

Norint vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotų blank u tę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
16 centų. Galiroa prisiųsti pinigus 
arba krasoz ženk ledais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti;

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir pralau at- 

aiųstl man pavyzdį No...... ........
Mitros.......................... per krutiną

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

Ir valzt.)

NAUJIENOS, CEIcap, ffl. Pirmadienis, Liepos 19, 192C

PERSE R G E JI MAS

ir

Kai kurie žmones prižada parduoti išsunkus su tikrais apyniais salykle. Mes 
suteikiame persergėjimii:
1. Kad Wennersten’s yra vienatinės Išsunkus Padarytos Tokioje Formoje.
2. Kad jos jau yra pardavinėjamos nuo 1896 mėty ir tai nėra naujas dėl bandymo 

produktas.
3. Jos yra švariai padarytos musų sanitariškoj dirbtuvėj per prisilaikančių įstaty

mų Amerikiečių

4. PROGRESAS IŠDIRBINEJIMO YRA APSAUGOTAS PATENTU. Jei kas 
nors bandytų išdirbinėti panašų, bus pilnai nubaustas pagal įstatymus. Mes 
jumis persergstime, kad pirkėjas yra lygiai atsakomingas kaip ir išdirbėjus 
ir platintojas, ir bus lygiai baudžiami.

ORIGINALIS ir TIKRAS

WEN N ERSTENS
AP YNU J ir SALYKLO .Mišinys
Henning VVennersten, Incorporated 2960 Lawrence Avė., Chicago, III.

Phonc Juniper 4886 •

Garsinkities “NAUJIENOSEy y Jei nori turėt
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

Antra Naujienų Ekskursija
UVON

karšta, pro odą 
prakaito, kurisišeina daugiau

garuodamas atima iš kūno daug 
šilimos ir tuo sumažina kūno 
temperatūrą, neleisdamas jai 
pakilti iki pavojingų ribų.

Karštu metu Žmogaus orga
nizmas gamina mažiau šit i mos 
dėl to, kad žmogus mažiau viu- 
go ir jo muskulai nusilpneję.

šaltis gi, priešingai, priverčia 
kraujo indus susitraukti, nuo 
ko mažiau išeina šilimos iš 
kimo. Kadangi atvėsęs žmogus 
neprakaituoja, tai šilimos ėji
mas dar sumažėja.

Kada šalta, žmogus 
ir giliau kvėpuoja, 
daugiau deguonies,

LIEPOS 1926

kuris kūne 
to, daugiau 
šilima užsi-

to neužtenka or- 
šalčio apsaugoti: 
rūbai. Jie taip 
kūną nuo dulkių,

vėjo ir lietaus.

KORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS

knygclėje skaitytojas ras 
reikalingus pamokinimus 

apie šios šalies tvar-
visus 
ir žinias 
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi 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.

«

Palydovas

J. Jankus
U. S. Lines Laivu Leviathan

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

Ekskursantai apleis Chicagų Liepos 28 d., 11 vai. vak., nuo Dearborn stoties ant Wabash gelžkelio li
nijų. 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 gclžkeliai yra pi
giausi, nes tik $30.70. Duoda labai gerų patarnavimų, veža per labai gražias vietas ir priveža arti prie 
viešbučio. Kontinentai viešbutis aprūpins vežimų nuvežimui daiktų ir keleivių nuo stoties, taipgi ir ant 
laivo. Naujienų palydovas J. Jankus lydės keleivius iki Lietuvai ir yra aprūpintas visais reikalingais 
dokumentais. V. Mišeika palydės iki New Yorko ir sutvarkys visus reikalus keleivių. Toclel kiele- 
vienas būt Užtikrintas, kad jokių nemalonumų kelionėje neturės. Laiko beliko mažai, tad be atidėlioji
mo ateikite j Naujienų ofisų dėl informacijų.

1739 So
NAUJIENOS
Halsted St Chicag'o, III
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Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 m. bal. 12 d.
I.. N. Tarvbos Valdyba:

l W. 22nd SL, Camd 2:552J. KUCHINSKAS, Urmininkas

Iždininką.'
afayette 4195

Republic 5550

laiku sirilauks naujos industri- 
jos-audinyčii.i. Tam tikslui, t. y. 
Įkūnijimui to užmanymo pro
jekto jau yra liedami planui.! 
Keletas didelių l.jdinkų, kai
nuojančių apie 5 milijonus do
lerių, rengiama past it vi i prie. 
Adams ir Krankliu gatvių, taip
gi ii- kitose žymiose viltose. 
Vra sprendžiama, jog įkūrus tą Į

TIPIŠKAS GYVU NAIVIAS NAMAS

MIKU
Grsjikliai Pianai

Pažink Chicagą! viai Įdomaujasi kiltesniu gyvo 
ninni, o nu vien fizišku darbu.

naują 
apie ! tūkstančiai darbi n i n k u.

Musu kolonijos Kodėl?
UŽSb

Jūsų namai — musų namui
žiu-

C.hiuagos miestas gana i 
auga. Bet vietinių lietuviu 
girnas irgi yra žymus, 
naši skaičius kolonijų,

reit 
au- 

I įaugi- 
o seno-

Lietuviai at- 
nuo kitatau- 
atvs namus’.

vien tik komisais. Ir jeigu jis 
gavęs kostumeri, pasirengusi 
pirkti namą sakytų: “Tu, bro
lau nepirk, tai
vieta ir atrodo gera;

nieko kad lau

kuriose*

bepažinti:

Biznierių

buvo tušti lotai,
io triolM'siai.

skaičius dangė
1,-et ir darbininkai! . .. ant komiso, ar kitokios*

Kiti vėl sii-lrūšies nuosavybes, 
taupytu' kapitalus 
varton. Prie musu

manytų, kad agentas nori j j 
apgauti, o antra, agentas mažu 

‘ turely laukti kokį mėnesį ar 
i daugiau, kol kitas kostumeris 
, airis ir jam užmokės- algą. Del- 

lik dirba 
verčiami 
turi būti

ne vien idėjiniai, bet ir biziuš- 
kai sujungia lietuvius i vieną: 
solidare ekonomine grupe. P>

ilirl.li. Bet prie to jie 
išsilavinę. \ ra agentų 
teisingų, bei jų padėtis apgai- 
a'tina. Jit ins vis tiek galu ga
le leiil/a susidurti su tomis pa
čiomis bėdomis 
eiti i dirbtuve.

neturtu arba

Kalbant
tampriau surišti su 
n m ir ne tik palvs

jam

Lietuvių Beal 
ir remianties 

"Namai ir žemė“ skyriuje nuo
latos rašomais sakiniais, minė-

'lumties pirmyn.
Mis lietuviai, turėdami 

nekilnojamu nuosavybių ir 
miesto

mo-1
Ižiai ir \ ra Įgaliota real estate

ėdami

nrivalūtumėm tuomi didžiuotiesi 
ir u'initi ne paskutines vietas.! 
bet vienas pirmųjų abehiam

i iai v 
žmonės 
pažįstu 
ag; ntus

ir todėl

r mažiau

leveik visus (’.hieagos 
* pa ė tarybiečius. Joje 
narių, kurie ištikrųjų 

.ilikėjiino, bet e'ama 
apsipažinusių su real

cniu. Vienok šiaip ar 
taip, loto ar namo pirkėjui vie
la klausti patarimo pas real- 
•statemanus, o legiilišku dalv-

P1RMIEPI LIETUVIAI
chicagoj

Pereituose “Namai ir Žemė’’ 
numeriuose buvo aprašyta C.hi- 
<■; ir issipieumas 

neprašai) suminė

miuji lietuviai į >i miestą.

melais.
k 1880 
keletas

Apžvalga

tams praslinkus
Keturiems me- 
lietuvių skai-

Nauj-i industrija.
Jūsų namai.

< Idekoloniškas “Bubby-

pirmą ja

čionai ieško- 
Jie apsistojo ne 

bet jau ir 
o f Lake ir 
daugiausia

lietuvių suvažiavo 
darni darl;< 
tik Nortl 
Bridgeporte, To\vn 
kitur. Dirbo gi
Stockyarduose. 1892 metais lie
tuvių buvo priskaitoma apie 
penkis tūkstančius. Nuo to lai
ko augimas ėjo daug sparčiau. 
Tverės draugijos, laikraščiai,

Vėliausios statistikos staty
bos industrijoje rodo laipsniš
ką jos sumažėjimą.

Už birželio mėnesį Chicagoje 
randame statybos sumažėjimą 
ant 8%. Penkiolika didesnių 
Illinois miestų už tą patį mė
nesi rodo sumažėjimą ant 4%. 
Tą patį galima pasakyti ir apie 
Indianos valsti 
VVi.'consi ną ir kuriose

Reikia pažymėti, kad indus
trinės srities budinkai eina

VANDENS MITERIU

Kaip žinome, miesto valdy
ba yra nutarusi Įvesti vandens 
matus arba moterius i kiekvie
ną namą. Tuo bildu norima su
mažinti vandenio eikvojimą, 
lieji moteriai nebus Įvedami
vienu
Per dešimti metų turės būt 
įtaisyta apie 360,000 meterių, 
kas vieniems metams atiteks po 
36,000. Bet delei daugelio prie
žasčių šiuose metuose gal su
spės Įdėti tik pusę pripuola
mos kvotos.

Organizacijos Reikale
Ką aš manau?

užsi-
Tie

pastebima

s ta raišiais

kur štai y-

Spulkos
augimas spulkų pa
motais, kaip skait-

io. reikalauja atkreipti domės

Daugelis interesuojasi tuo žy
miu 
kai,

klausimu, kaip finansinin- 
ekonomistai, sociologai, 

ir paprasti klientai, norin- 
turėti ryšius su spulko-

lapai duoda seka- 
apie Įsikūrimą spul-

Real-cstatininko akimis 
rint, (.hieagoje yra tik 2 
siu 
tai

žmonių. Pirmoji klase yra 
namų savininkai, o antro- 

visi nuomininkai. Ne retai 
girdi nuomininką sakant: “Ką 
aš paisau, tai yra jūsų namai.“ 
Bet kada pastarieji nusiperka 
savo namus, tada jau pradeda

ko “musų namai’’.
Rasėj u i kartą teko pastebėti 

sekantis nuotikis: Du geri 
draugai vedė dvi geras moteris 
ir pagyvenę vienoj vietoj nu 
pirko du geru namu. Vienas iš 
jų rūpestingai prižiūrėdavo sa
vo namą ir progai atsitikus par
duoti, gavo nemažai pelno; ki
tas gi gyveno ir leido laiką tik 
vien pasigerėjimui, kad tai 
“Musų namas“ ir jo visai nepri
žiūrėjo. Galop sumanė jis par
duoti, prašydamas tiek kiek jo 
kaimynas gavo. Vienok negau
damas nustatytos kainos, jis 
pardavė už daug pigesnę kainą.

Štai kas atsitiko: vienas pel
nė, o kitas turėjo nuostolių. Del 
ko? Dėlto, kad vienas rūpinosi 
.savo namu, o kitas ne tik nesi
rūpino juo, bet gyveno dėl to

Jei nori pelnyti ir uždirbt' ant 
vo namo, turi jį pagražyti;

neužmiršk

‘ODEKOLONlšKAS
BUBBLY-CREEK".

nesi- 
ti ii

Burbulų upė taps bulvaru.

Stock

Chicagos pagražinimo komi
tetas užsispyrė paversti senobi
nę burbulų upę — prie 
Y ardu i bulvarą. Tam
jau yra pravestos milžiniškos 
iri ūbos dėl stock yardų išmatų, 
kurios plaus ir paslėps visas be
reikalingas išmatas, prašalinant 
tą biaurų odekolonišką dvoksiu. 
O tos upės viršuj bus pravestas 
platus bulvaras, sujungentis 
Mieli įgano ežerą su Ashland

To tikslo įvykinimui nemažai

misija, kuri prašalino paskuti 
nius keblumus. Sykį tas bus 
Įvykinta, Chicaga turės gana 
Įžymų bulvarą, kuris neišvengti- 
nai yra 
nančiai

reikalingas besidaugL 
transportacijai.

Klausimai
Paaiškinkit Tamstos,1 Kl.

ką reiškia žodžiai “Concessions 
Granted”? A. P.

Ats. Kada žmogus išduoda 
nuomon namą arba butą ir su
tinka leisti nuomininkui gyventi 
vieną arba du mėnesiu uždyką, 
tai išleistas įstatymas reikalau
ja, kad tas dalykas butų pažy
mėtas kontrakte “lease” — dide
lėmis raidėmis — “concessions

Lietuviai daugiausia statosi panašius namus Įvairiose kolo
nijose.

BYLA UŽ DI NOS KĄSNI.

Vienas lietuvių real estą termi
nų, apskundė kontratorių Joną 
Cukj gyvenantį 5804 South

-aikintojų teismas teisėjo Jo 
seph McCarthy teisme, rado 
kontraktorių Cuki kaltu ir pri
teisė kad Cukis užmokėtų skun
džiamajam $700 atlyginimo.

neišmokėjimą komiso parduo
dant jo 4 fintų namą. Neatsi
žvelgiant i patį kontraktorių ir 
Stanley 1). Stanley arba Stanis 
lovą Čižą, kuris bandė pateisin-

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

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritiku*, kad Rimbai! pia
nai kaipo insti umentai, turinti vi
sus pagerinimus dėl išgrujimo ne
palyginamai ištobulintą piano mu
ziką, be jokio specialio patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

$400, $195, $650, 
$750, $850

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

Lietuviai Advokatai
K. GUGISI

ADVOKATAS į
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 11 11 -13 
Telefonas (‘įnirai 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. j
Gyvenimo Vieta K

3323 South Matutei! St. 2|
Tel. Boulevard 13!0

Vai.: Nuo. 6 iki 8 vai. kiekvie- R 
ną vakarą, išskyrus ketvergą. ■ 
Neileiiomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BI.DG.
77 IV. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: įlydė I’ark 3395
j

PIANŲ KRAUTUVES Į 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue --------------- ------------------/

K. JURGELIONIS 
A D VOKĄ T A S 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141 
Bylos visuose teismuose. — 
straktai. — Itigaliojimai. — 
kola

Ab- 
Pas- 

pinigų i ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas
2221 VV. 22 St.

arti Leavitt SI. 
Telefonas ( anai 2552

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

11 
Tel.

3241

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

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

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

Namą Telefonas Republic 9600 J

J. P. VVAITCHES ’
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime
abstraktų.ir nuosavybės teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Arenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.
- J

DYKAI

Aš manau, kad visokie 
puldinėjimai nėra vietoje, 
žmonės, kurie daro pragyveni
mą įvairiose vietose iš real 
estate, nėra tinginiai. Jie vargs
ta kartais daugiau, negu kurioj 
kitoj biznio šakoj, turėdami 
stiprią viltį užsidirbti sau duo
ną, kad ir dirbtuvės sienose. 
Reikia pasidžiaugti, kad lietu-

tieji 
mis.

Istorijos 
mas žinias 
kų:

Ankstybiausią spulką randa
me įsikūrusią 1708 m. Anglijo
je. Tų laikų spulkos buvo žy
miai skirtingesnės nuo šių die
nų. Jos pardavinėdavo šėrus- 
akcijas, kaip ir šiandieninės 
spulkos, bet kiekvienas akcinin
kas turėdavo pirkti namą. Prie 
tų spulkų tegalėdavo prigulėti 
tik 50 narių.

Nauja industrija
Vaduojanties autoritetišku 

statybos žinovų pranešimu yra 
manoma, jog Chicaga greitu

II Kl. Kiek laiko ima pereiti 
namo pirkimo dokumentams 
per “recorderio” įstaigą?

V Bartoška.
Ats. Tai sunku tikrai pasa

kyti. Bendrai imant nuo 4 sa
vaičių iki 3 mėnesių. Kada do
kumentai fotografuojami, tai 
viskas atliekama greičiau, kuo
met gi perrašomi, tai užtrunka
ma ilgiau. Bet kaip pažymė- 
jom lėčiausiai tai tris mėnesius.

III Kl. Kaip tankiai yra už
dedami “assessmentai” ?

F. M.
uždeda- 
šaligat- 
pagen-

Ats. “Asšessmentai” 
mi aprūpinimui gatvių, 
vių ir įvedimui kitokių 
nimų, daugiausia sulig aplinby-
bių reikalavimo, o ne laikotar
piais.

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Tikirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar j sto

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

Vienas skaitytoj. * r s skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dienų ir ne dau.Jjk. per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

..................................   Atkirp čia .............-.......-......-............ ..
Data: Liepos 19 d., 1926
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Nekėliomis nuo JŲ iki

kKINIUS
Ištaiso

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

------------------------------------------------

............... .  1 --------------------------
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
1631 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 4100

—— m i ■ m ■ — ■ ■■■■ i u

DR. HEBZMAN^
— IŠ RUSIJOS —

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

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

1 Sth St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

ir nuo v iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

Telefonai:

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

3161 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

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

______________________

Telefonas Bonlevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 Si Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, 111.^

A. L. Davidonis, M. D
4643 So. Michigan Avė.
Tel. K e n wood 5107

nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boiilevar l 8483
• Valandos: 10—2; 5—9 

Sekmadieniais: 10—2

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7012
I)r. C. Z. V eželis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 
Ant Zaleskio aptiekos 

CHICAGO-------- ------- ----- .-.-J
z—■■  ..........  -s

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted SL, 
Chicago, m.

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

Optametrist
Tel. Boulevard 6487
4619 S‘. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

Tel. Humboldt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

’ ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Al 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
iiio plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukcc it ve., 2 fl.

Look
to your health. Epsom 
Salts is štili the best 
Physic—take it in small 
flavored tablets.

TABLETS
<4 f your druggitt, 25c 

The Knight Laboratories ChiMgp

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.
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POLITINĖ POLICIJA YRA DESPOTIZMO RAMSTIS 
ll i* lt S ia b

IŠTVIRKIMO IR PROVOKACIJOS LIZDAS

falsifikaciją, mes tečiaus 
tuomet pastebėjome, kad 

ir “Ryte” paduotoji žinia 
melaginga, nes “Rytą” re-

[Pacific and Atlantic Photo]

Klad Farrer. Vertė Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo
(ROMANAS)

<—— ---------------------------------—................ . ■ —  ,

(Tęsinys)

Jinai kalbėjo skubiai ir daug, 
stengdamosi duoti Rozeviliui

burgąs, pagaliaus, Diburgas, 
sujungdamas su savo geriau-

—Tai nesvarbu. Aš nesiekiu 
to. Aš turtingesnis, negu man 
reikia... Kam didinti vaisingu
mą žemės, kuri atneša užtekti
nai?...

I —Kam, — pasipiktino Ko Mi.
1— Bet kad dirbti pasekmingiau. 
■Niekuomet nebūna padaryta 
{užtektinai, jeigu dar liekasi kas 
nors, ką galima daryti. Mes 
'taipgi galėjome ramiai sodinti

DEMOKRATINEI VALDŽIAI TOS ŠLYKŠTYBĖS 
NEREIKIA

Naujoji Lietuvos valdžia pareiškė panaikinsianti 
žvalgybą. Tai bus viena didžiausiųjų politinių reformų 
Lietuvoje.

Žvalgyba, t. y. slaptoji politinė policija, yra pasižy
mėjusi Lietuvoje labai bjauriais darbais. Ji darydavo kra
tas pas niekuo nekaltus žmones, suiminėdavo juos ir kan
kindavo kalinius, versdama juos prisipažinti prie daro
mų jiems kaltinimų. Neretai žvalgybininkai darydavo ir 
provokacijas, kad paskui butų progos areštuoti ir bausti 
jų nužiūrėtus žmones. Prieš paskutinius Seimo rinkimus 
žvalgybininkai sumanė net leisti panašų į komunistų pro
vokacinį laikraštį ir statyti provokacinius kandidatų į Sei
mą sąrašus.

Panaikinus tą šlykštybę, bus likviduotas vienas ar
šiausiųjų klerikalizmo palikimų.

Nereikia tečiaus manyti, kad Lietuvos žvalgyba yra 
tokia biauri tiktai dėl to, kad ją sutvėrė klerikalai. Bolše
vikų žvalgyba Rusijoje yra nėkiek ne geresnė, gal būt net 
dar biauresnė. Dabartiniai gi Rusijos valdovai, tverdami

litičeskoje Upravieniję” arba, sutrumpinant, Ge-Pe-U),
ėmė pavyzdį iš gyvavusios carizmo laikais “Ochranos”.

Kaip matome, policija, kurios tikslas yra gaudyti po
litinius “prasikaltėlius”, yra ne kurios nors partijos pa
daras, bet tam tikros sistemos dalis. Jeigu valdžios tvar
ka yra despotiška, tai visviena, ar ji bus cariška, klerika- 
liška ar bolševikiška, — be politines policijos ji apseiti ne
gali. Despotiška valdžia visuomet veda karą su piliečiais; 
kare gi reikalingi yra «“šnipai”, kurie sektų priešo judė-

Bet kuomet despotiška valdžia įsitaiso specialį orga
nų piliečių šnipinėjimui, tai ji neišvengiamai susilau
kia to, kad jos “bendradarbiai” ima veikti ir prieš jų pa
čių. Cariškos Rusijos “Oshranos” istorija rodo, kad žval
gybininkai užsiimdavo ne tik valdžios priešų gaudymu, 
bet ir organizavimu sumoksiu prieš valdžių. Garsusis pro
vokatorius Azefas išdavinėdavo revoliucionierius ir kar
tu rengdavo pasikėsinimus ant ministerių gyvybės.

Panašiai dedasi ir su dabartine bolševikų žvalgyba. 
Sovietų laikraščiai nuolatos praneša atsitikimus, kur žval
gybininkai esti sugaunami, kaipo kyšininkai, vagys arba 
banditų šaikų dalyviai. Nėra abejonės, kad ir Lietuvos 
žvalgyba neretai iškirsdavo* savo ponams, klerikalams, 
šposų, dėl kurių šiems tekdavo rausti prieš visuomenę.

Politinė policija neišvengiamai pavirsta kriminalistų 
lizdu jau vien dėl to, kad tokion tarnybon padorus žmo
nės neina. Eina jon tiktai žemos doros gaivalai, o neretai

Antra, tokią įstaigą sunku sukontroliuot, nes jos tar
nautojai veikia slaptai, kaip kokie nakties paukščiai. Svar
biausia tečiaus, kas ją veda prie demoralizacijos, tai tas, 
kad pats josios gyvavimas prieštarauja teisėtai valstybės 
tvarkai. Jeigu valdžia pastato šnipus sekioti paskui pilie
čius, tai reiškia — ji žiuri į piliečius, kaip j valstybės prie
šus. Bet valstybę juk sudaro piliečiai, o ne kas kita. Val
stybė, kurioje piliečiai yra pastatyti sekiojamų (ir perse
kiojamų) priešų padėtin, yra absurdas! Tokia valstybė 
tai ne valstybė modernine prasme, bet organizacija žino-* 
nėms pavergti ir išnaudoti.

Politinė policija yra aršiausias žmonių priespaudos 
įrankis. Natūralu, kad be to šlykštaus įrankio negalėjo 
apseiti Rusijos caro valdžia ir negali apseiti dabartinė te
roristinė bolševikų diktatūra. Natūralu taip pat, kad jį 
vartojo ir klerikaliniai Lietuvos despotai. Bet šiandie, kuo
met klebonų despotizmas Lietuvoje yra sulaužytas, žval
gybai vietos neprivalo būt.

Demokratinė Lietuvos valdžia turi ne kariauti prieš 
savo piliečius, bet remtis jų pasitikėjimu! Liaudininkai 
ir socialdemokratai rengiasi šitą paprastą tiesą įvykinti 
gyvenime. Reikia tiktai palinkėti, kad tam pritartų ir tau
tines mažumos Lietuvos Seime.

Aną dieną “Naujienose” buvo 
parodyta, kaip Chicagos kunigą 
Marijoną “Draugas” suklastavo 
žinią apie skandalą Petrašunų 
stotyje, paimtą iš Kauno “Ry
to”. “Ryte” buvo rašyta, kad 
chuliganą gauja, tur-but suside
danti iŠ bolševiką, užpuolusi du 
karininku ir ką tik vieną ją ne- 
užmušusi. Marijoną gi laikraš
tis vietoje chuliganą ir bolševi
ką įdėjo į tą žinią “socialistus” 
ir “laisvamanius”.

Iškeldami aikštėn tą “Drau
go” 
jau 
gal 
yra
daguoja tokie pat parsimelavę 
kunigai, kaip ir “Draugą”. Da
bar pasirodo, kad musu spėji
mas buvo teisingas. Kauno kle
rikalu organas irgi pamelavo. 
Ve ką rašo apie įvykius Petrą- 
šunų stotyje “Liet, žinios”:

“Petrašiūnų įvykių liudi
ninkas štai ką mums prane
ša apie 24.VI įvykius. Tą die
ną Linkuvoje buvę p. Kirki
laitės vestuvės, į kurias atsi
lankė du jos broliai karinin
kai pp. Kirkiliai. Vakarop jie 
grįžo neblaivame stovyje į 
tarnybą. Nuo Linkuvos iki 
Petrašiūnų, kaip pasakoja ke
leiviai, jie šaudė iš vagonų.

“Petrašiūnuose (apie pusę 
devintos), sustojus traukiniui, 
abu neblaivus karininkai nu
ėję, kur manevruoja garve
žiai, pradėjo dar gerti (tie
siog iš bonkų). žiūrėjęs tvar
kos geležinkelietis įspėjo juos, 
kad ten gerti negalima, nes 
gali atsitikti nelaimė. Kari
ninkai įsižeidė ir vienas jų 
t nujaus šovė į geležinkelietį, 
bet nepataikė; nepataikęs kir
to revolveriu geležinkeliečiu! 
veidan ir sužeidė. •

“Geležinkelietis pasitraukė 
nuo karininkų, pranešė ki
tiems geležinkeliečiams ir sto
ties viršininkui. Tuo tarpu pa
sirodė, kad šovęs karininkas 
jau pabėgo (pas p. Meln- 
galį).

“Iš pasilikusio karininko 
pareikalauta Ikidymo arba 
pavardės, bet jis atsisakė 
duoti.

“Pasipiktinę piliečiai buvo 
apstoję karininką, bet atvy
kęs ruožo tvarkytojas tuojau 
padarė tvarką ir traukinys 
tvarkoj išėjo.

“Ant rytojaus, 25.VI pava
kary abudu, jau išsipagirioję 
karininkai, sugrįžo į Petrašiū
nus taikos daryti. Stoties bu
fete vėl išsigerta ir susiderė
ta ant to, kad sužeistam ge
ležinkeliečiui primokėta 50 li
tą. Kad taika butą pastoves
nė, pasirašyta sutartis ir išsi
skirstyta.

“Jokią šukavimų ‘buržujai, 
žmogžudžiai, kraugeriai’ ne
buvo, bendrai nebuvo jokios 
politikos....”
Tai matote, kaip Lietuvos ku

nigų spauda daro provokacijas. 
Dvejeto girtų karininkų pakeltą 
viešoje vietoje skandalą ji pa
vertė politikos įvykiu, bolševi
kų užpuolimu ant Lietuvos ka
riuomenės atstovų! Stengdamie
si diskredituoti Lietuvos pažan
giąją valdžią, klerikalai nesidro
vi vartoti begėdiškiausią melą.

O jų vienminčiai Amerikoje 
tuos melus ne tik pakartoja, 
bet dar ir savotiškai “padaili
na”. Tai tokia jų “krikščioniš
ka dora!” *

Si f Henry Whitehead, kuris 
yra labai panašus į Anglijos ka
ralių. šiomis dienomis iš Lon
dono jis atvyko į Ameriką.

tis, 39 balsais; pirmuoju vice
pirmininku — Kairys, 38 bal
sais; antruoju vice-pirmininku 
— kun. Steponavičius, 26 bal
sais; pirmuoju sekretorium — 
Kinderis, 40 b. Balsavime daly
vavo 68 atstovai. Antrojo sek
retoriaus vieta vėl pasiliko ne
užpildyta.

BENDRAS FRONTAS

“Draugas” parašė veidmai
nišką straipsnį apie menamą 
Grigaičio “atsivertimą” prie ka
talikybės. Brooklyno komunistų 
“Laisvė” tą straipsnį ištisai per
sispausdino, pastebėdama, jogei 
iš jo esą matyt, kad “N.” re
daktorius jau tikrai grįžtąs “prie 
dvasios šventos”.

Tai, mat, su kuo laiko ben
drą frontą komunistai.

Bet jeigu Maskvos davatkoms 
reikia iš Marijonų organo sem
tis argumentų prieš “Naujie
nas”, tai jau aišku, kad dalykai 
“kominterno sekcijoje” stovi la
bai prastai.

VAU) POLICIJĄ

IVic naujojo Lietuvos vidaus 
reikalų ministerio, VI. Požėlos 
(s.-d.), pradėta valyti policija. 
Jau tapo atstatytas Kauno mie
sto policijos vadas Labutis — 
tas pats, ką anąmet liepė raitai 
policijai ginklais išvaikyti susi
rinkusius Rotušes aikštėje be
darbius. Atstatytas taip pat Jo
navos policijos nuovados virši
ninko padėjėjas Visgaudas it 
Šiaulių policijos vadas Paškevi
čius. Prieš Visgaudą ir prieš 
Paškevičių užvesta kriminalės 
bylos. »

AMNESTIJOS ĮSTATYMAS 
PRIIMTAS DVIEM SKAI

TYMAIS

SEIMO PREZIDIUMAS
perrinktas

Birželio m. 30 d. Lietuvos Sei
mas vėl rinko savo prezidiumą, 
kadangi pirmiaus išrinktasis 
prezidiumas buvo laikinas.

Balsuojant išrinkti tie patys 
asmens: pirmininku — Staugai-

Birželio 25 d. Seimas priėmė 
antruoju skaitymu amnestijos 
įstatymo sumanymą. Tolimesnis 
jo svarstymas turėjo eiti liepos 
menesio pirmose dienose.

Seimui buvo įteikta du amnes
tijos projektu. Vienas socialde
mokratų frakcijos, įneštas pa
čiam pirmutiniam naujojo Sei
mo posėdy; antras — teisių ko
misijos, siauresnis, negu social
demokratų. Seimas dauguma 
balsų priėmė teisią komisijos 
projektą, kaipo pagrindą disku
sijoms.

“Socialdemokratas” ra&o, kad 
dėl kiekvieno paragrafo Seimo 
plenume eina aštrus ginčai. Vi
sas klerikalų blokas priešinasi 
amnestijai. Svarstant projektą 
antruoju skaitymu, kai kuriuo
se punktuose klerikalams prita
rė ir liaudininkai, taip kad iš 
projekto tapo išbraukta keletas 
straipsnių, kurie komisijoj bu
vo priimti. Reiškia, dar ir tei
sių! komisijos projektas bus aip- 
kabytas, ’ <

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

atsigriebti. Diburgas. neturėjo 
pastebėti įspūdžio, kurį jis da
rė. Neturėjo pastebėti, kad jis 
liko nepažįstamu dargi savo 
geriausiam draugui, su kuriuo 
jis persiskyrė tiktai prieš tris 
metus.

Čarlis Rozevilis, nemokėjęs 
užslėpti stiprių įspūdžių dargi, 
kuomet tai buvo neapsieinama, 
tikriausia butų pradėjęs nuo 
šauksmą, labiausia kenksmin
gą Diburgui.

Fernandas Diburgas labai bi
jojosi delei savo sveikatos ir 
buvo linkęs perdėti pavojų sa
vo stovio.

Ko M i liepiančiai ir beveik 
šiurkščiai pertraukė jį du kar
tu, tris kartus, reikalaudama 
atsakymo į klausimus apie te
legramas, apie viešbutį, apie 
temperatūrą. Rozevilis turėjo 
nuslėgti savo šauksmus ir atsa
kinėti. Ir jis- sulaikomai svei
kino savo draugą ir nekurtojo 
prakeikimų baisingajam orui, 
ir tiktai paskui domiau pažvel
gė į tują keistą ypatą, kuri 
tiek kartų paeiliui sutrukdė, 
dargi uždraudė jam — taip bu
tų tikriau — pasakyti pavojin
gą kvailystę. Misterijos atmin
ties !

Rozevilis, žiūrėdamas arti į 
Ko Mi, nepažino M imi Tirle- 
mont. Ret kuomet jis pamatė 
jos šypseną, jis atsiminė, kad 
ką tiktai, besileidžiančios sau
lės spinduliuose, matė Dievo 
Motiną, besišypsančią ta pačia 
šypsena...

Tuo tarpu jie apleido uostą. 
Ko Mi, skubiai ir ramiai, kaip 
tikroji koloniste, keliaujanti sa
vo sąskaitom, atsimokėjo ne
šikams. Surado reikalingas dė
žes, sužavėjus muitines valdi
ninkus. Išsirinko agentūrą, ku
ri turėjo užsiimti likusiu kro
viniu. Surado taksi. Nusiuntė 
Rozevilį su daiktais ir, 
pagaliau, pati atsisėdo su 
Diburgu... žodžiu, Ko Mi 
padarė visa. Ir greit visi bu
vo kambariuose viešbučio, už
sakytuose telegrafu keturio
mis dienomis anksčiau. Ko Mi, 
liktai Ko M i laiku pagalvojo 
apie tai. Diburgas, kuris taipgi 
galvojo apie kai ką, giriančiai 
pakėlė rankas ir, žiūrėdamas 
j Rozevilį, tarė:

— Ko tamsta nori, mielasai 
mano! Ko Mi niekuomet nieko 
neužmiršta. Jinai dargi neuž
miršo išgelbėti mane nuo ma
no tigro...

—Ko Mi!
—Ko Mi, taip! M-lle Mi, jei

gu tamsta kalbi1 tiktai prancū
ziškai. M-lle Mimi Tirlemont, 
jeigu tamsta nori žinoti pilieti
nį titulą. Ba, bet tamsta juk 
turi ją atsiminti!... Tamsta bu
vai beveik susitaręs su ja, tuo- 
lųet...

Bijodama persišaldymo Di
burgui, Ko M i palinkėjo, kad 
pirma visoko išgertų arbatos. 
Rozevilis, kuris laike paduotąjį 
jam puoduką rankoje, išleido jį, 
išgirdęs taip pelauktai ramiai 
pasakytąjį vardą, kurio jis ne
drįso atspėti štai jau keletas 
minučių...

n.
šeštą valandą ir devintą mi

nutę vakaro Diburgas, Ko Mi 
ir Rozevilis važiavo iš Marselio. 
Jie važiavo į šalį žydrosios sva
jonės. Rozevilis, labai papras
tai, sumezgė gijas savo vilčių, 
sutraukytas prieš tris ir pusę 
metų. Ko Mi išeis už vyro, bet 
viskas bus sulyg seno. Jinai 
kaip ir pirma sugebės uždirbti 
savo duoną ir duoną dar dauge
lio žmonių. Dabar pas ją buvo 
supratimas savo reikšmės, su- 
pratimfis, jog, sujungdama sa
vo gyvenimą su gyvenimu kito 
žmogaus, jinai duos daugiau, 
negu gali duoti tasai žmogus, 
su kuriuo jinai susijungę. Di-

siu draugu tą nesulyginamąją 
Ko Mi, tvėrė sau šeimyną, ku
rios pas jį niekuomet nebuvo ir 
kuri dabar buvo jam taip ne
apsieinama.

Todėl, kad buvo nutaria, jog 
šarlis Rozevilis artimiausioj 
ateity ves Mirel-Mirijam-iMirą 
—Mimi Tirlemont... Keistos 
jungtuvės, ar netiesa? Toji Mi
mi, pirma taip užsispyrusiai 
saugojusi savo neprigulmybę, 
šiandie priėmė pasiulymą to pa
ties Rozevilio, nuo kurio jinai 
bėgo į pasaulio kraštą ir su 
kuriuo pripuolamai vėl susitiko. 
Tiesa, kad tarpe Ko Mi buvo 
skirtumas. Jungtuvės dabar 
buvo visai kitokiomis, negu jos 
butų buvę trimis metais anks
čiau — pardavimu jaunos 
mergaites turtingam sinjorui, 
įsimylėjusiam į jaunatvę ir 
gražumą.

Dabar, po to, kai Mimi tapo 
Ko Mi, jungtuvės tapo suvieni
jimu dviejų būtybių, kurios 
gerbė viena kitą, tiko viena ki
tai ir iš kurių nė viena nenusi
leido, paduodama kitai ranką.

Diburgas, kuris skaitė save 
surištu atsiminimu apie Tenki
no miškų tigrą, bus liudininku 

'savo eks-sekretorei, tapusiai jo 
priimtino dukterimi.

—Reikalingi du liudininkai,
— pareiškė Rozevilis. — Mažai 
tikrumo, kad aš rasiu ką nors...

—Kodėl gi tamstai nepaimti 
papa? — labai išmintingai už
klausė Ko Mi. — Papa puikus 
žmogus. Ir jis bus pasigėrėjimo 
pagautas. Aš abelnai negaliu 
išeiti už vyro, nepranešus iš- 
anksto apie tai mano buvusiai 
šeimynai... Aš norėjau pasakyti, 
mano •šeimynai: papa, maman, 
Lili, Lulu ir tai gerajai tetai 
Zojai...

Jinai valandėlei užsimąstė, 
paskui nusikvatojo:

—Kokios pas juos bus fizio
nomijos, kuomet jie sužinos, 
jog aš išeinu už vyro be prie
vartos už to, kuriam aš su pa
nieka atsakiau prieš keturias- 
dešimts įnėn...

—O kodėl tamsta man atsa
kei, tuomet? — paklausė Roze
vilis.

—Ilgai bus aiškinti.
Diburgas įsimaišė;
—Jinai buvo teisi. Patikėk 

tamsta man, tamsta neturėjai 
nuostolio nuo to laukimo: dabar 
jinai atliko savo kelionę...

Palydovas sušvilpė. Ko Mi į- 
šoko į vagoną, padėjo įeiti Di
burgui, pasiuntė ' Rozevilį į 
laikraštinį kioską, kad “viską 
nupirktų”. Ir per sekundą 
traukinys N. 6 išlengva ėmė ei
ti...

Dabar jie visi trys sėdėjo 
vagone-restorane. Rozevilis 
gurkšnodamas portvynį, žiurėjo 
į savo nuotaką.

—Ar žinote, — tarė jis, — 
vakar vakare, kuomet aš jūsų 
laukiau krantinėje, aš žiurėjau 
į Mergelę Dievo Motinos kated
ros, su bambino ant rankų... 
Tai visai tamsta... Tiktai trūk
sta bambino.

Diburgas nusišypsojo. Ko 
Mi paraudonavo ir ėmė kalbėti 
apie kita.

—Ką tamsta veiki ant tams
tos žemių?...

—Bet, — tarė Rozevilis, — 
aš jodinėju... AŠ lankau kaimy
nus... Aš...

—Ne. Aš norėjau pasakyti: 
kuo, tamsta užsiimi? Rimtais 
reikalais... Kviečiai? Bulvės? 
Galvijai?...

Nebežinodamas ką besakyti
Rozevilis žiurėjo j ją:

—Dvidešimts įvairių dalykų,
— atsakė jis. — Veisimu gal
vijų, žinoma. Ir obuolius...

—Reikėjo išsirinkti, — griež
tai tarė Ko Mi, — ne reikia iš- 
simėčioti. Aš įsitikinus, kad 
kuomet dirbsiu su tamsta, mes 
atsieksime geresnių išdavų...

bastučius “Nefrito rašalinėje”, 
vietoj to, kad pasiekti iki Lan- 
gsono ir Mon-Kajaus...

| —O! — pasigėrėjimo pagau
tas prakalbo Diburgas, — aš 
užmiršau tamstą įspėti, kad 
tamsta turėsi žmoną ne dyka
duonę... Tamsta atsimeni baltą 
antelę, visai baltą ir visai an
telę... Aš grąžinu iš Indo-Kyni- 
jos rimtą ariuką, taipgi visai 
baltą, kuris jau keletą kartų 
tiesė sparnus ir kuris labai užsi
spyrusiai mėgina pakilti į augš- 
tį. Pasveikink tamsta save. 
Tamstos žmona nebus tąja 
brangiąja lėle, kuria jinai butų 
buvusi pirma... Jinai bus visai 
kita — tikra drauge, kuri pa
lengvins tamstai sunkumą gy
venime...

Traukinys išsibegėjo bėgti 
pilnu greitumu, ir vagonas pri
sipildė tuo kurčiu garsu, kuris 
verčia drebėti stiklus rėmuose 
ir indus ant skobnių. Buvo ga
lima sunkiai girdėti vienas ki
tą. Ir Rozevilis galėjo, pasi
lenkęs prie Ko Mi, pasakyti jai 
vienai:

—Visgi, pikta mergytė... Jei 
gu tamsta butum pasakius taip 
tuomet Bolyje... tas butų reiškę 
keturiasdešimt mėnesių laimės 
daugiau.

Bet Ko Mi palingavo galva, 
ir savo keliu, pasilenkė:

—Kas žino? -— kalbėjo jinai. 
—Tuomet aš tamstos nemylė
jau... Ir aš neuždirbau, aš “ne
dirbau”’ pinigų ir dargi neįsi
vaizdinau, kad bučiau galėjusi 
juos dirbti. Kaip tamsta nebū
tum buvęs geras, širdingas ir 
aiklus, pas mane visuomet butų 
buvęs jausmas, jog nupirkta. 
O kaip tamsta nori, kad mylė
tų tą, kas tamstą perka? šian
die tamsta mane neperki. Prie
šingai, iš musų dviejų gal kaip 
tik tamsta darai naudą nešantį 
reikalą.;.

—Reiškia, — nedrąsiai pa
klausė Rozevilis, — reiškia... 
tamsta mane... pamylėsi?

—O! Aš nežinau, — atsisu
ko Ko Mi prie lango, už kurio 
bėgo šalin naktinis peizažas. — 
Tamsta manęs klausi apie daly
kus...

Bet Rozevilis, nenuleidęs nuo 
jos akių matė kaip jinai nusi
šypsojo su užgimstančiu aiklu- 
mu lupų kampeliuose.

(Pabaiga)

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

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

JOS. F. BUDRIU
Pianų Krautuvė

3343 So. Halsted St.
IIIIIIII1IM
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Augštai Gerbiamas Tamista: — 
šiuomi turime garbės praneš

ti, kad laikytame susirinkime 
Seimui rengti Komiteto Liepos 
13 dieną, ėmus atydon nekuriu 
kolonijų lietuviu veikėjų pareiš
kimus ir norą, idant Lietuvių 
Visuotinas Seimas butų nukel
tas arčiau prie rengiamos “Lie
tuvių Dienos”, todėl po visapu
siškam apkalbėjimui tapo Nutar
ta didžiuma balsų, nukelti Vi
suotiną Seimą po “Lietuvių Die
nai“, t. y. ant 29, 30 ir 31 rug
pjūčio (August).

šiuomi kreipiame domūs visų 
laikraščių ir visuomenės veikė
jų plačios Amerikos kolionijose, 
idant visi imtų domėn, nukėli
mą minėto Seimo visiems ir vi
sur aiškinti ir kiek galima la
binus populerizuoti, kad kuodi- 
džiausias skaitlius delegatų mi
nėtai! Seiman pribūtų.

Priežastis nukėlimo Seimo ant 
augščiaus minėtų dienų yra ta. 
kad nekurios kolionijos ir laik
raščiu redakcijos to pageidavo, 
idant vienu kartu atkeliavę de-

CHICAGOS 
ŽINIOS

Daktaras bandė 4 sy
kius nusižudyti

Dr. Arthur E. Price yni bai
gęs tris universitetus ir savo lai
kais buvo vienas žymiausių Chi- 
cagos chirurgų, vyriausias gy
dytojas dviejų didelių apdrau- 
dos kompanijų. Bet paskui 
jprato vartoti narkotikus ir iš 
buvusio garsaus žmogaus dabar 
beliko tik niekam nebeverta žmo
gystė, tik žmogaus šešėlis. Prieš 
keletą dienų jis tapo areštuotas 
pigiame W. Madison gatvės 
utelyne federalinių agentų, ku
riems jis Įtardavę narkotikų.

Nuvežtas į kalėjimą jis nuo
ki los maldavo narkotikų ir ver
kė kaip mažas kūdikis, kada jam 
neduodavo. Tai jis be sustoji
mo vaikščiojo po kamerą, tran
kydamas štangas ir prašydamas, 
kad jam leistų nusižudyti. | 
vieną dieną jis bandė tris sykius 
nusižudyti, bet vis nesėkmingai. 
\nt rytojaus jis betgi sudaužė 

savo akinius ir stiklais perplovė.

Vėl skandalas kalėjime
Cook pavieto kalėjimas susi

laukė naujo skandalo. Tas skan
dalas kilo delei to, k«t(l tankiai 
patėmijama, jog kartiniai būna 
girti. Kada buvo nagrinėjama 
Martin Durkin byla, buvo patė- 
myta, kad Durkin tankiai atei
davo į teisimi girtas. Vienas 
kalėjimo sargas liko sugautas 
pristatinėjant kaliniams mun- 
šaino ir tapo pašalintas iš dar
bo. Bet Durkin vistiek ateida
vo į teismą girtas.

Penktadieny prieš teisėją Mc- 
Goorty buvo nagrinėjama byla 
paskilbusio butlegerio Frank 
McErlane delei Indiana valstijos 
reikalavimo išduoti j j tai valsti
jai, kur jis yra kaltinamas už 
žmogžudystę. Prokurorui ar
gumentuojant prieš teisėją, 
McErlane urnai pašoko ir pradė
jo šaukti ant prokuroro ir teis
mo. Paskui vėl atsisėdo. Pa- 
tėmyta, kad jis yra visiškai nu
sigėręs, kad net tiesiai negali 
vaikščioti. Patėmyta, kad ir 
vienas jo sargų yra apygirtis. 
Teisėjas pasišaukė abu sargus, 
taipjau advokatus ir ėmė kvosti. 
Girtasis sargas norėjo pasiša
linti, bet jį sulaikyta ir tada jis 
pradėjo grūmoti teisėjui išmeti
mu per langą. Kitas sargas, ku-

Lietuviu RaMuose.
Cicero

Patarlė sako, kad su pliku nė
ra ko peštis. Tas ypač tinka ta- 
vorščių Sargui, ką “Vilny” kal
ba visokius niekus apie Cicero, 
ir apie tuos jo perlus, kuriuos 
pyla jis Naujienų koresponden
tams, kurių čia yra keletas. 
Grąžinu tuos jo perlus jam pa
čiam, nes švariam laikrašty ne
galima jų minėti. Tik tiek tu
riu pasakyti, kad tarp Romos ir 
Maskvos davatkų skirtumo nė
ra. Visi gi žino, kad davatkų 
įtikinti negalima, tad ir aš joms 
duodu ramybę. Aš esu tikras, 
kad didžiuma vietos lietuvių 
skaito “Naujienas” ir supranta 
draugijinį gyvenimą; jie ir ne
klausys ką ten koks Sargas “Vil
ny” tauškia. O be to mažai kas 
to Šargo raštus ir teskaito.

— Teisingas.

Gali kalbėti kaip kas nori, ar 
kaip kam patinka apie musų Ci
cero, bet mes to nepaisome. Chi-

cagos didlapini labai tankiai mi
ni Cicero ir labai delei Cicero 
triukšmauja. Prieš keletą me
tų apie Cicero niekas ir nežino
jo, o šiandie visi žino kur randa
si Cicero ir nuolatos apie j j kal
ba. Daug kalbama ir iš pavydo, 
nes jau nuo senai Chicagos poli
tikieriai bando prikalbinti vietos 
gyventojus, kad Cicero prisidė
tų prie Chicago, bet to neįveikia 
padaryti ir Cicero valdosi at
skirai — savystoviai, tad Chica
gos politikieriams labai nepatin
ka.

Cicero per keletą pastarųjų 
metų labai išsiplėtė, išaugo. Vi
sur pridigo daug gražių, didelių 
namų. Ir būda voj imąsi nė kiek 
neapsistoja. štai kertėj 49 Avė.1 
ir 14 St. yra budavojamas dide-1 
lis namas, kuriame bus kelios Į 
sankrovos, o viršuj didelis kote
lis, kurio čia dar nebuvo. Mat 
čia nestokuoja sumanių lietuvių 
biznierių, nes ir tą didelį namą 
budavojasi lietuvis — Antanas 
Miliauskas. O dar atsiranda 
žmonių, kurie sako, kad lietu
viai nemoka biznio varyti.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRfiUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Maruliai! Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 04G4

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Liepos 15 dieną, 6:15 valandą 
vakaro, sulaukęs 44 metų am
žiaus. Paėjo iš Lietuvos, Kauno 
rėdybos, Raseinių apskričio, 
Paupių kaimo, Eržvilko parapi
jos, paliko 3 brolius Amerikoj:

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street 
Netoli Ashland Avė.

legatai galėtų matyti “Lietuvių 
Dieną” ir vėlinu dalyvauti Vi- 
suotiname Lietuvių Amerikos 
Seime.

Programa Seimo liekasi ta pa
ti, kaip jau pirmiaus buvo skelb
ta: Nedalioj, 29 d. August, bus 
iškilmingas Bankietas svečių ir 
delegatų priėmimui; 30 August 
dienos laiku posėdžiai Seimo, 
po piet aplankymas Pasaulinės 
Parodos, o vakare KONCERTAS 
LIETUVOS OPEROS ARTISTŲ 
ir kitų žymių muzikų ir daini
ninkų; 31 August, dieną posėd
žiai Seimo, po piet aplankymas 
Philadelphijos istoriškų vietų, 
vakare Kuosas pasižmonėjimas.

Taipgi labai pageidaujama, 
idant svečiai ir delegatai iš to
limesnių kolionijų, teiktųsi iš 
laiko pranešti, kiek rezervuoti 
vietų ant Bankieto ir Koncerto. 
O taipgi yra svarbu sužinoti, 
kiek delegatų bei svečių pribus, 
kad butų galima tinkamas nak
vynes ir apsistojimo vietas pa
rūpinti. Todėl visi užinteresuoti 
Seimu, malonėkite greitai apie 
save duoti žinią Seimo Rengimo 
Komitetui.

Su pagarba,
AV. Grinius,

3120 Richmond St. 
Philadelphia, Pa.

smilkinių kraujagisles — venas 
ir taipjau gerklę. Greitai nu
vežta jį į ligoninę, bet jokiu bil
du neįstengia sustabdyti kraujo 

kaif išrodo, ketvirtas pasikė
sinimas nusižudyti gal ir bus 
bekmingas, nes gal mirs nuo 
kraujo nubėgimo.

Gal išsisuks nuo 
bausmės

Nesenai tapo areštuoti septy
ni policistai ir sargai už plėš> 
mą sankrovų, kurias daboti jie 
buvo pastatyti. Išvežimui pa
vogto grobio jie naudojo polici
jos automobilius. Jų namuose 
rasta daugybė vogtų daiktų. Ka
da juos dabar pastatyta teis
man, tai jie pareikalavo, kad vi
si vogti daiktai, kuriuos pas 
juos rasta, nebūtų teisme nau
dojami kaipo įrodymas prieš 
juos, nes tie daigiai buvo paim
li iš jų namų be jokio varanto. 
Teisėjas jų nusistatymą remia, 
nes namai esą kiekvieno žmo
gaus neliečiama tvirtovė ir poli- 
cistas, kuris daro kratą namuo
se be varanto yra lygus vagiui. 
Bet nė tie patys policistai tur
būt nepaisė namų šventumo ii 
veržėsi i juos, kada tik jie norė
jo daryti kratą, visai nesirūpin
dami apie jokius varantus. Apie 
varantus ir namų šventumą pri
siminė tik tada, kada jiems pa
tiems reikia už piktadarybes at
sakyti.

ris neišrodė girtu, irgi prisipa
žino, kad ir jis yra išsigėręs. 
Abu sargai tuojaus bus pašalin
ti iš darbo.

Nenori klausytis 
divorsų

| Teisėjas John R. Caverly, ku
ris per dvejus metus tardė vien 
divorsų bylas, atsikreipė prie 
Circuit Court komiteto, prašy
damas paskirti jam vietą prie 
kitokių bylų nagrinėjimo, nes 
divorsai jam esą labai įsipykę. 
Jis nurodo, kad jam vidutiniš
kai teko nagrinėti po 75 bylas į 
dieną, ir tai nieko daugiau, kaip 
divorsus. Pereitą ketvirtadieni 
jam teko išklausyti 244 “nio- 
tions” ir duoti 48 perskiras. Bė
gyje pastarųjų 30 dienų jis iš
klausęs -2,000 “motions”, ne
skaitant bylų nagrinėjimo; o 
visgi reikia dėl kiekvieno pagal
voti ir duoti nuosprendį. Ne
stebėtina, kad divorsai jam atsi
bodo.

Kada laistyti žolę
Laistyti žolę miesto rybose 

galima tik tarp 5 ir 7 vai. ryte 
ir tarp 7:30 ir 10 vai. vakare. 
Policijai įsakyta daboti, kad 
niekas uždraustu laiku nelaisty
tų žolės. Už laistymą žoles už
draustu laiku skiriama baus
mės nuo $1 iki $100.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

Iškrito per langų
Iš 19 augšto YMCA. hotelio 

per langą iškrito ar iššoko Ju
lius Fisher, 132 1 N. Claremont 
Avė. Jo motina sako, kad jis 
sirguliavo, bet tą dieną sakėsi 
važiuojąs i Įlaviną operą ir to
dėl nakvosiąs vidurmiesty. Jis 
taipjau rengėsi prie vestuvių, 
bet buvęs nusiminęs gavęs pas
kutinį laišką nuo savo merginos. 
Laiško turinys nežinomas. Ko
ronerio teismas nusprendė, kad 
jis nusižudė.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

BU L Y'S UNCLE
YPoSVl -BŪT

VM=. T COkiCOCT /X
Q>V DIVKTT

A. Pt-KiVJV-UlOV-tV)
OP OMY-V GF

\VO UOEATfe.

(Tąsr ant tvto dusi.)

Važuok ant
Jus sutaupysit laiką ir pinigų kuomet 
važinėsit and Rapid Transit.
Jus sutaupysit pinigų todėl, kad “L” 
transportacija yra pigi — pigesnė ne
gu eeverykų skūra jei jums reikėtų ei
ti pėsčiam.
J lis sutaupysit laiką todėl, kad Rapid 
Transit traukiniai yra greiti, jie bėgio
ja tankiai ir visuomet i laiką.

Vazuok ant “L”

CHICAGO RAPID TRANSIT

Izidorių, Joną ir Antaną ir 1 
biolj Lietuvoj.

» Laidotuvės atsibus Liepos 19 
H dienų iš Šv. Marijos Bažnyčių,

Rhinelander, Wis., kur atsibus 
gedulingos pamaldos už velio

nio sielą. Giminės ir pažįstami 
esate kviečiami dalyvauti laido

tuvėse.
Nuliūdęs,

Brolis Antanas

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Musų palamavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžbungas ir nebrangus, todėl 
kad neturimo išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn A ve.
Chicago, Iii.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansal

I. J. ZOLP

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Graboriub ir Pagrobę direLlorias 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46tb St., Chicago

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be
Operacijos

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

Daugelį išgydėme vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat

IšegzaminavimaH ir patairymai 
dykai 

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE
505 So. State St.

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

Sukatoj nuo 9 iki G vakare. Ne
dalioj nuo 9 iki 12 dieną.

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

Atėjo labai indomųs nu
meris 5 ir 6 KULTŪROS.

Galima gauti 
NAUJIENOSE

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Kaina 45 centai

Tel. Lafayette 4223
Plunibing, Hcating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 381h Strevt, Chi.aso, III.BABRAVIČIAUS REKORDAI

Specialiu užsisakymu ^‘Vienybes” Rekordų Skyrius įsigijo 
iš Colurnbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesį:

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

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

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

Už persiuntimų rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Klausyk ir Tėmyk j 
0 Fotam !

Jei norit sužinoti savo sveikatos 
j stovj, tai atsilankykit i

VVICKER PARK DIAGNOSTIC 
INSTITUTE

, 1510 N. Robey Street
Phone: Brunsvvick 1682

Medicina — Chirurgija — Urologija
— X-Ray

Pilnas Išegzaminaviinas

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė

VOU
TO C ET V\LA_^.V> y-

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

Darykit tai ir Jys Z
Štai kiek kuponų gausit vi 

kiekvieną atneštą ar atsiųstą, 
paštu naują skaitytoją.
Už metus__ i. 150 kuponų
Už pūsę metų.... . 75 kuponus
Už tris menesius .... 85 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tolų skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
XXXXmXXXXXXXXXXXX2XEXXXX



NAUJIENOS, Chicago, III.

lieliMtt Raielinosij Vieša Padėka PRANEŠIMAI |VAIffį) S SKELBIMAI i JEIKIA DARBININKĮJ PARDAVIMUI NAMAI-ZEME
' pusi.)

Cicero lietuviai 
kame sugabųs. 1

visam.: 
i turi 
T, čia

gyvuoja puiki kooperatyviška 
11'ic ‘iiiė ir jau nuo (tau -elio nu- 
tų yra nemažai šiaip pavienių 
biznierių, kurie biznio ėjimu ne
siskundžia. Goriausiai vi g\ •

Nors buvo m

šiuo tar u nuošiidų viešą aėiu

mano šeimynos — žmonos ir 
dviejų kūdikių, kuriuos aplei
dau jau septintas mėnuo, b<t 
jsu jūsų teikiama pajfelbu laimin
gai ginas nuo bado šmėk.os. 
Taipjau sumažinate mano rupe. • 
čius ir duodat? man galimybes 
ramiai ilsėtis sanatorijoj. Birže
lio mėnesio pabaigoj aplaikimi

draugą Ai.
Vietos
nai [asklidę nepamatuoti pikti 
gandai, apie kokį ten bankrotą.

$116.1 I. ?li< lieji draugai, už ta p 
ęausia auka nerandu žodžiu is- * • * » 
reikšti padėką lig mažas ku-

KIEK KAINUOTA ŽMOGUI PRA 
LEISTI SIOO.oO?

AtMak)maa: $1'01.00 ur»t P
$»i.t*o į mctu.i per *I»ą 

’iku^į gyvenimą.
Kiekvienas u.usų praleistas dole

ris siidiir n nemal "iiią juostą cen- 
ų ir kiekvienas centas atlieka 

tani tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui eciit<|, lolerj paskui Bo
lido mes greitai praleidžiame 
šjulą ir išsiunčiame savo renius 
dilbi! dėl kitų

Atsiminkite ta!, kada jus pralei- 
u’žirtv pinigus Atsiminkite, kiek 
lie pin'gai u/dii bh.i jums jei pndč- 
(iii'iėt iu<».-« i hanka <r suulką?

,\auii<-uu Snulka. u>ilirha po 
kiekvieno 
kiek jūsų

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Gronemių, Bu- 
ėernių, Delikate- 

tP*' sn«n. Restauran- 
tų, Kendžių, Be
kert) ių. M u s ų 

Hpedn hunas Geras patar- 
naruna*. žemos kainos. 

SomIheima. 1912 So State St.

V V R’- 1 PARDAVIMUI augštos rųšies sal-
__ _ •_ ~_ dainių krautuvė, gera t)ansportaeija, 

/ T."__________ . u't geroje vietoje, šalę teatro, pigi ren-
n.eknn'ku"-- iūill sav Kaltln da'-"Ka? Iy8a“’ "^ranfrlai. atsišaukit

— $35 suv. Indų plovėjų — .
sav. Housem.m — $20 sav. valgis ir 
guolis. Inžinierių — $35 valgis ir 
guolis, Hand scrcw machine ope
ratorių —. 70c. vai. Ilandy man — 
$30 sav, 
Janitorlų

ui y po’ 7 vakaro. 
GARFIELD SWEET SHOP 

2846 W, Madison St.

$100 mėn

pelno ant 
paruislvk

i’ių skelidimo prisidėjo ii- tūli 

vyrai. Bet tie gandai nepaken
kė spulkai ir pletkininkai turėjo , tina, tik jūsų našta yra sunkės- 
nutilti. Ta finansinė įstaiga ne- j nė. negu motinai kūdikis. Moti* 
tik nemano bankrutinti, bet peilna laukia užaugančio kūdikio, 
paskutinĮ bertainį turėjo ne:'iš kurio tikis susilaukti para* 
$11.000 apyvartos. Graži kili Imą, bet aš ligonis, nežinia ar 
va pinigų! Kai dėl tokio mažo gryšiu prie jūsų, bet jus vi.s- 
kampelio — Grant VVork, kuria- liek manęs neapleidžiate. Jei bus 
me daugiausia vien lietuviai ir j lemta sugryšti — dirbsiu su ju- 
gyvena, ta spulka yra musų fi-Į mis labui SLA., nes jus ir SLA. 
nansinė tvirtovė.

mot iniška

56.00 g’*vno
$100.00 -- , . .
šimtas uždirbtų jei biNtyluinėt jį 
čia per 20 motų?

Ateik i>nic tu 
žinosi 
(lolėris.

NAUJIENŲ SPULKA,
J73D So. Halnted St.

k rot oriu 
greit dauginsis

Tol. Yards 7282
Ros. Tel. llemlock 5244

Bridgcport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČION1S, Prez.

Hotiseman
— $100 mėn, 8 vai. dar 
prie virtuvės — $18 sav 
guolis. Paprastų darbi

$27 sav. Mašinistų — 70c 
75c. vai. Pa-

NAMAI-ZEME

N E(; IR D c'» A s B A RG EN AS 
SOUTH SI IMU

Kertinis muro namus 5 fl. ir 
krautuvė, balta, aržuolo trimingai, 
maudynės, elektra ir gasas, viskas 
geriausiam stovy. Rendos neša 
metus $3672; prekė tik $26000. 
liu ir mainyti į bučernę ar 
groseriuką. Klauskit

A. K. MASIULIS 
1920 S. Halsted St.

3 lubos frontas

|MT 
Ga- 
koki

A

Jūsų

lietuvių draugijų. Veikliausias

ris rengiasi statyti nuosavą na
rna — kliubauzę. Laimingos 
kloties! Tik nesnauskite vyrai

esate mano motina. Pirmiausia 
aėiu priklauso kuopos pirminiu 

(kui Deveikiui, M. Goberiui ir vi 
siems pasidarbavusiems, taipjau 
aukavusiems dėl laimėjimo.

'lariu nuoširdų aėiu ir SLA. 
36 kn.. iš kurios gavau $9.15

Prisidėkite i draugiją
Chicagos Lieluvių Draugija S. P. 

yra didžiausia savišelpos organiza
cija Chiragojc — priklauso net 806 
vvrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas siekia arti $15,000. Yra trys 
skyriai pašelpos sergantiems na
riams: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo IG iki 45 metu. Iki gruodžio 
12 <1., 1926 metų yra priimamos ir

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS 
Geležinių daiktų Ir įrankių 

krautuvė

2805 W. «3rd Street
Visokios malevos, aliejai ir var- 

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

' auka.

dirbate ne juokais. Energijų' 
ir kapitalo pas jumis yra užtek
tinai, tad pradėję nenustokite, 
bet eikite pirmyn, nes pastogė 
jums yra būtinai reikalinga.

— Senas Ciceronas.

Ar myli savo gimines, sa 
vo draugus Lietuvoje?

Bridgeport

užaugina plaukus, o žilgalviams 
padaro kokius kas nori plaukus. 
Biznis einąs labai gerai, \pač 
dideli pareikalavimą tiirys iš se
nų kavalierių, taip kad negalįs 
nė apsidirbti.

Tūkstančiai Lietuvos žmonių 
'akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi- 

1 kreipia j “Naujienas” kasmet 
1 prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius nu- 

prisiųstų. Tur būt nė 
lietuvių laikraštis Ame- 
negauna tiek daug nuo- 

malda vinių laikraščio,

Paklaustas kaip vaistus par
duoda ir kaip juos vartoti, ■‘dak
taras*’ atsakė, kad reikia bent 
keleto kvortinių bonkų, kurių 
kiekviena kainuoja po $5. Rei-

tam tikrą maldelę kalbėti.

Naujienų” 
naujo j merius 

vienas 
: rikoje 
latinių

; kiek aplaiko tų prašymų “Nau- 
I j ienos”. Žinoma, tame nėra nie- 
' ko nuostabaus, nes “Naujienos“ 
.yra populiarus laikraštis ne 
| vien Amerikos lietuviuose, bet 
| ir Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
! žmonės myli “Naujienas” per
tat, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos liettfvių gyvenimo 
ir jų darbuotes, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos” eidti-

dėsi, kad .jiems ne tokius plau-
nius bendradarbius, negu kiti

laikruščiai, talpina žinias ne

nas turėjo gražia baltą galvą, o

rodį pažiūrėti.
'Pas “daktaras” nėra jokis 

daktaras, o tik buvęs saliuninin- 
kas, kuriam nėjo biznis, o eiti 
dirbti tingėjo, tad pradėjo “gy-

mazgų, paima po kelis dolerius, 
— o neišmanėlių visuomet atsi
randa, kurie už
moka penkinėmis ir dešimkė
mis. Ir gyvena sau žmogus iš 
kitų kvailumo.

tas pamazgas

i.iino, bet ii’ iŠ viso pasaulio 
dalių, taipgi rimtus, pamoki
nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu
meryje. “Naujienų” spauda aiš
ki, rašto kalba suprantama Lie
tuvos žmonėms. “Naujienų” 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijine, nė tikybine skraiste. 
“Naujienos” yra visuomenės 
laikraštis ir jos tai visuomenei 
teisingai ir nuoširdžiai tarnau-

— Plikius

Iš Birulės

jus mylite savo gi- 
draugus Lietuvoje

Dramos skyrius sparčiai varo 
darbą. Režisierius St. Pilka da-

si noriai laukia rudens. Choro 
repeticijos taip pat gausiai lan
komos. Viena iš sunkiausių cho 
rui dainų (komp. A. Vanagai- 

išmokti. .10 
sezono atida- 
išgirs gražių

spalių per Birutės 
rymą, chicagiečiai 
dainų ir vaidinimo.

P. Vanagaitis, Birutės vedė
jas rengia naują dalykėlį 10 spa
lių. šįmet jis paliko Chicagoj, 
niekur nevažiavo, nes Birutės 
darbas jam malonesnis.

Rež. St. Pilka rengiasi pasta
tyti rugsėjo mėn. vieną gražų, 
linksmą veikalą, kuris bus kaipo 
jo debiutas. Su tuo veikalu jis

ja.
Todėl jei 

minės, savo 
ir norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš. 
.Amerikos lietuvių gyvenimo ii 
darbuotės, bet visais einamais 
klausimais, kurio beatvanginiai 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.. Chicago.

Pranešimai
1

mui nusamdyta, 
j vyks sekmadieny 
ant 18-tos, bene 
rugsėjo mėn.

Vaidinimas

antroj daly

— Bimtietis

viilgis ir 
ninku —- 
vai. Millvvrighl — 
cker — 56c. vai. P 
rutulių — 60e, vai.

Taipgi dairg kitų darbų ir užsiė 
mimų galima gauti.
South Park Emplovment Agency 

1191 So. Halsted St., 2 augštas

RAKANDAI
PARSIDUODA rakandai 2 kamba

rių. 725 W. 19th St., 3-čios lubos už
pakalyj.

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

ir yra užvadintas “one profit 
Niekas kilo pelno negauna 

tik ji pati, nes pati gamina: 
engi nūs, transmission, diffe-

12 d., 192b mėli) > ra pi įeinamos ir STOGDENGYSTfi
čiclos draugijos, jeigu dai <li augi- ju,.u s<of?ų prakiurimas užtaisomas 
ios mniginis turtas nei a visai blo- ......... si a„intjos piniginis turtas ...... ..........
gas. Apm sąlygas įstojimo visai 
'•raugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So. 
Halsted St. Tel. Roosevelt 8500.

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

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

ir garantuojamas už $4. Automobi
lių t rokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia ^Įogų den
gimo įstaiga Chicagoj. 
unijos darbininkai samdomi. 
Dunne Boofing Co.. 5 . L *3 
Avė. Phcr.e Lawn<iale 0114.

bakcr 
car”. 
kaip 
bodies,

•s

Fik patyrę renciai ir ašys, o kitos kompanijos 
ilonu. L J.[ perka po dalį iš kitų kompanijų. Tai- 

3 Ggden gj kas manot pirkti ar mainyti ant 
-- naujo, meldžiu pašaukti mus, mes
-------------— atvažiavę jums nuodugniau išaiškin- 

■■■■■- Į sime.
Tel. Lafayette 871)5-8706

RUBIN BROS. I)

Milda Auto Sales
3121 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1685
Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

Svarbus pranešimas Roselando, Pnll-; 
mano, Ken.‘ingtono ir West Puti- j 

mano lietuviams |
Nuo gegužės 31 dienos, palengvi

nimui viršuj paminėtų kolonijų lie
tuviams gavime “Naujienų’’ pavie-| 
niais numeriais, atidarome “Nau-, 
jienų” pardavinėjimą ant sekamų 
kampu:

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

CHICAGO

BUICK COACII — 1926 mastei’ 
six, važinėtas 350 mylių, kaip 
tik naujas, pilnai prirengtas jei 
pukšite šią savaitę. Suteiksime 
prižiūrėjimą ir garantiją, 7519 
Exchange A v. South Shore 5732

ROSELAND: 
ir 

ir 
ir 
ir 
ir 
ir

1.1.MAN:
ir 119 St.

103 St.
105 St.
108
111
113
115

St.
St.

st.

Miehigan Avė.
Miehigan Avė 
Miehigan Avė. 
Miehigan Avė. 
Miehigan Avė. 
Miehigan Avė

\VEST PU
Miehigan ■ Avė.

KENSINGTON.
. L5 SI. ir Front Si.

PII.LMAN:
111 St. ir Collage Grove Avė.

čia visose paminėtose vietose 
•‘Naujienos” gaunamos anksti iš 
pat r\to kasdien.
NAUJOS STOTYS CHICAGOJE:

Halsted St. ir G3 St.
State St. ir 63 St.

LIETUVIŲ SPAUSTUVE
Spauzdinam jvairius spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

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

ĮVEDAME elektrą su _ geromis 
lempomis 4 ruimus už $55. Taiso
me radio ir visokius motorus. Del 
platesnių informacijų kreipkitės 

K. O. ELECTRIC 
3453 So. Auburn Avė. 
Tel. Boulevard 7590

EXTRA. Parsiduoda nauja mašina 
modelis 26 m. Peerless sedan pigiai. 
Priežastį patirsite ant vietos. 4714 
So. Paulina St. F. ADAMAVIČIA.

PARDAVIMUI Liberty 5 pasažie- 
rių touring karas, gerame stovyje, 
$250. 911 N. La Šalie St. Tel. Lin
coln 0666.

JEWETT’A1 — Coupe, Brougham’ai, 
Sedanai, Touringai, 2(1 dėl pasirin
kimo, visi karai pilnai perdirbti, 
visokių spalvų duco, visi) vėliausių 
modelių ir turi naujų karų garan
tiją. ''

MARTIN .L O’BRIEN
Paige ir Jewett pardavinėtojai 

4190 W. Madison St.

T()\VN OI*' LAKE: 
is Aptieki), 1616 \V.

DIDMIESTYJE:
Buren St. ir State 

via numatomos kur tinka- 
reikaiingos “Naujienų” sto

tys įsteigimui bile kurioje dalyje 
miesto Chieagos arba ir Chicagos 
priemiesčiuose, malonėkite apie tai 
pranešti “Naujienų” cirkuliacijos

Va n
Jeigu

mos ir

Si.1 REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA tuojau naktinio virėjo 
arba virėjos.

10822 S. Miehigan Avė.

STUDEBAKER — Big 6 touring, 
pilnai prirengtas, visi geri tajerai, 
tiktai perdibtas. Savininkas Irving 
ID'.ll.

nu bei laišku. Kiekvienas toks pra
nešimas bei reikalavimas įsteigti 
“Naujienų” pardavinėjimo stoti bus j 
tinkamai išrištas ir radus tinkamas 
sąlygas įsteigimui tokios stoties, 
stotis bus įsteigtu.

“N-nų” Cirkuliacijos Skyrius.

, HUPMOBILE sedan, 1923 metų, 
pirmos rųšies stovy, turit pamatyti, 
kad įvertinus. Yra daug ekstra da
lių. Po 6 vakare. BUSHEK, 101)7 W. 
Cullerton St.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana aukšti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykj 
| savaitę arba sj’kj j mėnesj. Gyve- 
ranti pažymėtame eone, o da neap- 
tupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 321 d* So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU draugų, John Endre- 

lono ir Petro Shmit, 20 metų atgal 
dirbom mainose Franklin, Wash. še
ši metai atgal gyveno Kanadoj, ne
toli Vancouver, B. C. Turiu svarbų 
reikalą, meldžiu atsišaukt, ar kas 
apie juos žino, pranešt, už ką busiu 
labai dėkingas. Kastantas Basavičius, 
Snaqualmie, Wash., P. O. Box 18.

s

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 7 kambariu fialas, ga

ru Šildomas, elektra, naujai deko
ruotas, rendos $60. Atsišaukit prie 
janitoriaus, 1519 W. Harrison St.

ŠTORAS ant rendos ir 2 kambariai 
i pagyvenimui, karštu vandeniu šildo
mu. Vieta tinkama dėl visokio biznio 
ant Archer Avė., Brighton Park. Jei
gu kas norėtų galėtų pirkt visą na
mą. Savininką gali matyti 5:30 va-

Pranešimas Tovvn of Laite lie- ^aie’ Q
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin,; 4blb b0’ lr°y 
Hoyne ir 43-Čios ir 56-tos. Viršpa-i 
minėtame apskrityje aprūpinu įie-i 
tuvius “Naujienomis”, pertat kurie

PASIRENDAVOJA 2 flatai 
PO 5 kambarius. Rendos $23, $25

■ . mėnesiui. Elektra, gazas. Savi-
?taU|''Nau- ninkas, 2804 S. Union Avė. Tel.

miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “L 
kiekvieną dieną anksti rytą. ___
jienų” išnešiotojas Pianas Jurėnas, Hemlock 5164, 1 augštas, UŽpa- 
5118 Sa. Paulinu St. Tel. Prospect v .1887, kalyj‘

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA 6 moterų visam arba da
linėm laikui, darbas malonus, uždirb
si! nuo $25 iki $50 j savaitę.

SHEKLETON BROTHERS
< 160 N. La Šalie St. 

Room 412 
arba

2343 W. 22no Street

PARSIDUODA motorciklis Hen- 
derson su saidkariu. 4441 So. Wood 
St. 3 lubos iš užpakalio.

JOE RAPNIK

PARDAVIMUI

CORE MAKERS
Patyrusių merginų į bresinę 

fandrę, gera mokestis ir bonus. 
Ateikit prisirengusios darban.

SLOAN VALVE CO.
4300 W. Lake St.

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

6010 So. Kedzie Avė.

BEKERNE pardavimui pigiai.
2955 S. Union Avė.

PARDUOSIU bučernę naujai įreng
tą, arba su namu. Randasi, 4503 So. 
Wood St. Kreipkitės i aptieką.

4459 So. Wood St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

SALESMANAGERIŲ

PARDAVIMUI didelė groser- 
nė, geroj išdirbto j vietoj. Biz- 

Įnis daromas per 20 metų, ar
ba mainyčiau ant namo, auto- 
mobiliaus. Kas pirmas tas lai-

_ .. . • i mes. 201 E. 61 st St.Reikia gerų lietuvių vyrų, ku
rie supranta real estate ir gali 
prižiūrėti grupę salesmenų. Tik
ra proga tinkamiems vyrams. 
Kompanija koperuos visuose at
sitikimuose.

SHEKLETON 
160 N. La 

Room

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, biznis gerai išdirbtas. Prie
žastis — išvažiuojam ant farmų.

2500 W. 69 St.

BROTHERS 
Šalie St.
412

JŪSŲ liuosas laikas yra vertas $50 
| savaitę dėl musų. Kodėl nesunau- 
dojate savo liuosą laiką ir nesidžiau
giate dar labiau gyvenimu. Jus ga
lit uždirbti daugiau ne^u $50 į sa1- 
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 
arab 

2348 W. 22nd Street

PIGIAI parduodu groserį, soda 
visokios rųšies ir saldainių krau
tuvė. 1936 Canalport Avė.

PARSIDUODA minkštų, gėrimų 
parloras su lisence, geroj’apiclln- 
kėj, arti didelių dirbtuvių. Parduo
du dcl nesveikatos. Klausk 500 W. 
39 St. Kampas Normai Avė.

PARSIDUODA grosernė ir vaisių 
krautuvė. Geras, pelningas biznis.

4506 So. Talman Avė.

' GERAS Pianų bargenas. Pianistą, 
bungalovv grojiklis pianas. New Yor- 
ke išdirbtas, gražaus styliaus, artis
tinis balsas, turiu parduoti su ben- 
Čiumi, rolėmis už $135, pasimatykit 
su Mr. Smythe.

NATIONAL PIANO STORES 
2382 W. Madison St., Ist fl.

Pardavimas Prasidės 
sekamą nedėldienj 

Liepos 18, 9 vai. ryto 
54 mūriniai , namai 54 

Pardavimui gatavi gyvenimui
Atsiiankykit anksti gausit didelj 

pasirinkimą
$250 cash, $50 j mėnesį 

Nusipirksite Bile vieną iš jų
Už hlAlcj jmokčjimo, men paluilcy- 

Rime jums nurnž) kokį ifiHirinkHi-
te. A(Hilankykit anksti ir at.siveskit 
savo šeimynų. Jei jus nepirksite, tai 
bent pamatysite didžiausi šių metų 
bargeną.

5 kambarių, tile vana, (urnas šil
domi, cementiniai šalytakiai ir skie
pas, netoli bulvaro, mokyklų ir ge
ros transportacijos.

Kaina $6400 prirengtas

Title garantuotos per Chicago Title 
A- Trust Co. Ofisas atdaras rytą, die
ną

2 GYVENIMŲ medinis namas, ce
mentiniu pamatu, lotas 50 
kambarių, karštu vandeniu
dekoruotas, kaina .$12,500.
G3rd P!., Republic 9469.

šildomas, 
augšto, 

3332 W.

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

Beninu $15,800, savininkas, 
3710 llel<1cn Avė. *T’<•!. Si >;i u I <1 i n u 
H 63.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
mūrinis bungalow, stikliniai por- 
čiai, karštu vandeniu šildomas, 
prie parko, $10,000, išmokėji
mais. Turiu apleisti miestą. 2502 
W. 55th St. Prospect 6844.

ir vakare.

SAVVIAK & CO.
7181 VV. Grand Avė.

TURIU parduoti savo rezidencijos 
lotą, 25x130, tiktai 2 blokai nuo “L” 
stoties, $6(i0 cash. NAUJIENOS, Box 
822.

LOTAS 30x125, augančioj 
kolonijoj, netoli mokyklos ir 
bažnyčios, didelė proga dėl ki
limo kainų, $450.

NAUJIENOS
Box 821

PARDAVIMUI gražus naujas (i 
kambarių mūrinis bungalovv, tik
ras namas, 5 miegruimiai, 3 vanos, 
2 karų mūrinis šildomas garažas, 
karštu vandeniu šildomas, netoli 
mokyklos,, transportacijos, parduo
siu kirk man kainavo. Atsišaukit 
nedalioj, Juniper 3521.

KAMPINIS bungalow, 54yl25 
pėdų lotas, 6 kambariai, su por- 
Čiuini, lile vana, tile stogas, 3 ka
rų garažas mūrinis su tile stogu 
kampas Francisco ir (’armen Avė, 
kaine $21000. Savininkas, šauk:

Briargate 4452

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 
staką. Greitam pardavimui. Rašyk 
tuojaus. NAUJIENOS, 1739 So. Hal- 
sted St. Box 799.

5-6 kambarių — $300 įmokė
ti nusipirksite naują bungalow, 
garu šildomą, plieno konstruk
cija, kaina $7850 — $8750. At
dara nedėlioj. šaukit

Tel. Victory 8248

ARGO
Argo — naujas 5 kambarių mūri

nis bungalovv. Naujos konstrukcijos. 
2 lotai. Vertas $9,500. Kaina $8,000, 
$500.00 cash, likusi lengvais išmokė
jimais.

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

I^ARDAVIMUI 7 kambarių rezi
dencija, lotas 50x175, prie 4113 Ked- 
vale Avė., taipgi 9 kambarių namas, 
prie 4312 Tripp Ave„ Irving Park. 
Atsišaukit

4113 Kedvale Avenue 
arba

Telefonuokit Pensacola 2672

2 flatų muro namas, netoli 
didelio teatro, 7719 So. Eggles- 
ton Av. Kaina $7850, cash $850 
pažiūrėkit tą bargeną ir atsi- 
neškit deposit. Pašaukit

Prospect 5173

BARGENAS
LOTAS pardavimui 36X125 pė

dų. Marąuette Manor, arti šv. Ka
zimiero vienuolyno. So. Rockvvell 
ir W. 69 St.

Pašauk savininką
Tel. Fairfax 8977.

18 KAMBARIŲ namas pardavi
mui, pigiai, geroje vietoje.

4650 Wentworth Avė.

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

Sheldrake 7420

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

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

PARSIDUODA 4 kambarių cottage.
Parduosiu pigiai dėl mirties.

5337 So. Kolin Avė.

PARSIDUODA 2 pagyvenimo po 4 
kambarius namas. Naujos mados 
įtaisymai. 2446 W. 45th PI., 1-mas 
augštas.

kiš iv

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, su skiepu, apie 1 metų senu
mo, labai moderniškas, gerame sto
vyje, apie $4090 cash, kitus išmokė
jimais.

6125 So. Troy St.

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

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

. Tel. Lafayette 67:38-6716

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičlų, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

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

Nerokuojanie komišino
MES paskoliname jums $100—$200 

arba $39(1 savaitiniais arba mėne
siniais išmokėjimais, už 3Mi nuo
šimčių.

INDUSTRIAL LOAN SERVICE 
1726 W. Chicago Avė., 

cor. Ilermitage

MOKYKLOS
GREITAI IR PIGIAI

IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą į devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą j vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa- 
^'o būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę. Vasaros laiku mokiname už 
pusę kainos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

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

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
sti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato, 

■’raktiškos pamokos ant kostumerių 
carų duos jums galę greičiaus ir ge
idaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti, 
daugiaus.
FEDERAL

Instrukcijos $15.00 ir

įį

1507
AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
W. Madison Street

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

College
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M, E. HUTFILZ, Manager

A*. •1


