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Kova tarp valstybės 
ir bažnyčios Meksikoj
Kolumbo Vyčiai piudo

J. V. prieš Meksiką

Dideli potvyniai Kinuose 
ir Japonijoj

Hupeh provincijoj, Kinuose, dėl 
upės tvankų pratrukime pri
gėrė 3,000 žmonių •

HANK.OW, Kinai, rugp. 5. — 
Hupeh provincijoj, Jangtse 
upės tvankoms pratrukus, pri
gėrė, kaip apskaičiuojama, apie 
3,000 žmonių. Arti ketvirčio

Baisus potvyniai Kinuose; 
3,000 žmonių prigėrė

Kova tarp valstybės ir 
bažnyčios Meksikoj

KolumboVyčiai kursto 
J. V. prieš Meksiką

miliono ūkininkų buvo privers
ti bėgti iš potvynio paliestos 
srities. Vanduo, užliejęs apie 
2,000 ketvirtainių mylių plotą, 
padarė neapsakomą daugybę 
žalos.

Pavojus grėsė ir Hankowo 
miestui, bet didelėmis pastan
gomis pavyko jj nuo užliejimo 
apsaugoti.

Kunigas Anguiano, sutikęs pil
dyti krašto (statymus, tapo 
ekskomunikuotas

Katalikai nutarė sukelti $1,000,- 
000 kampanijai prieš darbi
ninkišką Meksikos valdžią

Potvyniai Japonijoj [Pucific and Atlantic Photo]
Pittsburgo projektuojamas paminklas kare žuvusiems karei 

viains. Jo pastatymas atseis $250,000.

Areštuota buvęs Jungi. 
Valstijy prokuroras

Australija nori susipažint 
su J. V. pramonėmis

TOKIO, Japonija, rugp. 5. — 
Gautais pranešimais, Akitos ir

CIIAKLOTTESVri/LE, Va., 
rugp. 5. — Suimta ir į grand 
jury’ės rankas atiduota buvusis 
Jungtinių Valstijų prokuroras 
vakariniam Virginijos distrik- 
tui, p. L. P. Summers.

Summers kaltinamas, kad 
jis, bodamas globėju vienos 11 
metų našlaitės vardu Frankie \ *
Hattie Estridge, kurios tėvas 
paimtas kariuomenėn, buvo per 
didįjį karą užmuštas Franci joj, 
pasisavinęs $6,895 tos našlai
tės pinigų, kurie jai priklausė 
einant “war risk Insurance” 
aktu.

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
5. — Alvarado katalikų bažny
čios klebonas, kunigas Dimas 
Anguiano, kurs pripažino vals
tybės įstatymus, prižadėjo juos 
pildyti ir prašė grąžinti jam vy
riausybės paimtą savo globon 
bažnyčią, tapo už tai ekskomu
nikuotas ir suspenduotas iš ku
li i gybės.

Apie tai paskelbė savo išleis
tame manifeeste esąs dabar 
Meksikos Mieste Vera Cruzo 
vyskupas, Guizar y Valencla. 
Savo manifeste vyskupas grau-: 
dena kunigus ir visus katalikus 
prašyti Dievą, kad kunigas 
Anguiano vėl atsiverstų.

Kun. Anguiano sakos bažnyčiai 
nenusikaltęs

Pranešimai iš Vera Cruzo 
sako, kad kunigas Dimas An
guiano pareiškęs, kad jis nei
nąs prieš bažnyčią. Jis esąs įsi
tikinęs, kad popiežius buvęs ne
teisingai painformuotas apie 
religinę situaciją Meksikoj, nes 
valdžios reguliacijos bažnyčios 
neužgauna, prieš ją nekovoju.
Prez. Calleso atsakymas Peru

vijos prezidentui
Krašto prezidentas Gailės ga

vo iš Peruvijos respublikos pre
zidento, Augusto Išgula, tele
gramą. kurioj pastarasis prašo 
atsteigti sandarą tarp Meksikos 
valdžios ir katalikų bažnyčios.

Atsakydamas telegramą, pre
zidentas Gailės pareiškia, kad 
jo ekscelencija Peruvijos prezi
dentas, matyt, gavęs neteisingų 
pranešimų apie Meksikos val
džios nusistatymą katalikų ku
nigijai, nes kitaip jo nuomonė 
be jokio abejojimo palaikytų 
vyriausybės pusę. Pagaliau 
prezidentas C.alles savo atsaky
me pareiškia, kad “vyriausybė 
vykdys įstatymus, nebijodama 
nė jokių interdiktų, nė suprana- 
turalių bausmių.”

Episkopato pareiškimas

PHILADELPHIA, Pa., rugp. 
5. — Katalikų organizacijos 
Kolumbo Vyčių (Knights of 
Golumbus) suvažiavimas šian
die priėmė rezoliuciją, kuria jis 
protestuoja prieš Meksikos val
džią dėl vykdymo įstatymų ti
kyboms, ir nutarė savo narius 
apdėti tam tikrais mokesniais, 
idai^; surinkus 1 milioną dolerių 
“edukacijos kampanijai” [kam
panijai prieš dabartinę Meksi
kos valdžią.].

Savo rezoliucijoj katalikų su
važiavimas sako, kad Meksikoj 
esą atimtos tikybinės ir pilieti
nės laisvės ir kad visa ta sis
tema Meksikoj buvus sukurta 
Jungtinėms Valstijoms globo
jant, ji esanti Jungtinių Valsti
jų valdžios palaikoma, nes, gie
di, atsisakydama pripažinti Le
niną ir Trockį, Jungtinių Valsti
jų valdžia pripažinus Callesą ir 
Obregoną, kurie esą uolus bol
ševikinės valdžios formos šali
ninkai.

Katalikų Vyčiai reikalauja, 
kad Jungtinių Valstijų valdžia 
paliautų “favorizavus Callesą” 
ir panaikintų embargo, kuriuo 
užginta gabenti į Meksiką gink
lai ir amunicija. Reikalauja, 
kad Jungtinių Valstijų prezi
dentas ir valstybės departamen
tas “padarytų galą tam begė
diškam Calleso niekinimui ame
rikiečių, ir griežtai pareikalau
ti apsaugos Amerikos pilie
čiams ir kad su jais butų elgia
mės su tokia pat pagarba, kaip 
Jungtinės Valstijos elgiasi su 
meksikiečiais šioje šaly.”

Pagaliau katalikų vyčių su
važiavimas atsišaukia ir į Ame
rikos Darbo Federaciją ir kitas 
prie jos prisišliejusias organi
zacijas padėti apsaugoti ne tik 
amerikiečių teises, “bet taipjau 
pačių darbininkų sunkiai lai
mėtas kovas apsaugoti nuo 
vergiško pasidavimo despotinei 
vyriausybei.”

Jamagatos prefektūras, šiaurių
vakarų Japonijoj, atlankė dideli 
potvyniai. Tūkstančiai namų, 
atsidūrė vandeny. Vandens ap
semtas visas Honžo miestelis.

Ašai upės vanduo pakilęs aš
tuoniolika pėdų ir išėjęs iš 
krantų užliejo didelius slėnes
nių vietų plotus, darydamas! 
skaudžios žalos ūkiams. Susi-1 
siekimas geležinkeliais sutruk
dytas.

75 žmonės žuvo Korėjoj
TOKIO, Japonija, rugp. 5. — 

Pranešimai iš Seulo sako, kad 
Kogendo provincijoj, Korėjoj, 
kilęs potvynis, užliejęs didelius 
plotus. Septyniasdešimt penkė 
ar daugiau žmonių esą žuvę. 
Potvynį pagimdę smarkios lie
taus audros.

26 asmens prigėrė gar
laiviui paskendus

RIO DE JANEIRO, Brazilija, 
rugp. 5. — Pranešimai iš Para 
sako, kad susidūręs su pontonu, 
netoli nuo Bayy Araras, pa
skendo garlaivis Bithr, kurs be 
prekių gabeno dar ir pasažie- 
rių. Nelaimėje dvidešimt šeši 
asmens prigėrė.

Tarptautinis Y. M. C. A. 
, suvažiavimas

ELSINKIAI, Suomija, rugp. 
5. — Vakar čia prasidėjo tarp
tautinis krikščionių jaunuome
nės draugijos — Young Men’s 
Christian Association — suva
žiavimas. Delegatų, atstovau
jančių penkiolikai valstybių, da
lyvauja apie 1,500.

53 komunisty bila Ven
grijoje pasibaigė

Komunisty kautynės su 
policija Berline

Ugniakalnio išsiveržimas 
sunaikino miestelį

BATAVIJA, Java, rugp. 5. .— 
Batoer ugniakalnis Bali saloj 
pradėjo smarkiai veikti ir mes
ti lavą. Paplūdę lavos srautai 
sunaikino čiabuvių miestelį 
Batoerą. Jo gyventojams betgi 
pavyko pabėgti.

MELBURNAS, Australija, 
rugp. 5. — Premjeras Bruce 
kreipėsi į Australijos pramonin
kų ir darbininkų organizacijas, 
kad ir viena ir antra jų paskir
tų iš savo tarpo aštuonioliką 
asmenų, iš kurių Australijos 
vyriausybė galėtų išrinkti aš- 
tuonių asmenų misiją į Jungti
nes Valstijas arčiau susipažinti 
ten su pramonės ir darbo są
lygomis.

Melionas Romoj; matysis 
su Mussoliniu

ROMA, Italija, rugp. 5/ — 
Jungtinių Valstijų iždo sekre
torius Melionas, atvykęs į Ro
mą, šiandie vakare matysis su 
premjeru Mussoliniu pastarojo 
ofise Chigi rūmuose. Meliono 
vizitas busiąs grynai personalis.

Penkios mergaitės 
traukinio užmuštos

Dvidešimt kaltinamųjų paleista 
be bausmės, kiti eina įvai
riems termmamu kalė ji man

VIENNA, Austrija, rugp. 5.
Budapešte, Vengrijos sosti

nėj, pasibaigė didelė komunis
tų byla. Iš penkiasdešimt trijų 
kaltinamųjų dvidešimt buvo pa
leisti be bausmės, likusieji nu
bausti kalėjimu. Du komunis
tų vadai, Rakoši ir Veinburger, 
nuteisti — pirmasis aštuone- 
riems ir pusei metų, antrasis 
aštuoneriems metams kalėjimo, 
visi kiti — nuo vienų iki penke-
rių metų*kalėjimo.

Teismui paskelbus nuospren
dį, teismo kambarys suskambo 
garsiais kalinių šukavimais: 
“Trečiasis internacionalas dar 
gyvens!”

Gaisras nušlavė visą 
bažnytkaimi

QUEBEC, Kanada, rugp. 5. 
— Praeitą naktį gaisras nušla
vė beveik visą St. Come de Ken- 
nebec bažnytkaimį. Iš devy
niasdešimt dvejų natnų išliko 
nuo ugnies tik dvylika, tarp jų 
bažnyčia, klebonija ir keletas 
gyvenamųjų namų pačiame baž
nytkaimio gale. Ugnies padary
ti nuostoliai siekia per 500,000 
dolerių.

NUSIŽUDYMAS

PHILADELPHIA, Pa., rugp.

Komunistai, suruošę demonstra
ciją pi’ieš karą, puolė polici
ją; 36 asmens sužaloti

KĖBLINAS, Vokietija, rugp. 
5. — Vakar vakarą Lustgarten 
aikštėj, ties buvusio kaizerio 
rūmais, komunistai laikė mitin
gą prieš karą. Kai mitingą bai
gę jie su iškeltais liepsno
jančiais žibintais suruoš? pro
cesiją, prieky pastebėjo polici
jos būrį su policijos viršininko 
asistentu. Demonstrantai tuo
jau puolė “neprietelį”, ir prasi
dėjo kautynės.

Parlamento atstovas Thael- 
man, komunistas, bandė saviš
kius nuraminti, bet buvo veltui. 
Kautynės pasibaigė trisdešimt 
šešiais sužalotais, tarp jų še
šiais policininkais.

Aeroplanai kovai su® ti
kybinėmis riaušėmis

Bengalijoj z
KALKUTA, rugp. 5. — J>el 

nesiliaujančių kautynių tarp in- 
dusų ir musulmonų Bengalijoj, 
vyriausybė, darydama pastangų 
tas riaušes ir plėšimus patrem
pti, žvalgavimo tikslams dabar 
pradėjo vartoti aeorplanus.

Bengalijos vyriausybės žinio
mis, per pastaruosius tikybinius 
neramumus penkiasdešimt mu
sulmonų ir tiek pat indusų bu
vo užmušta, o 450 musulmonų 
ir 500 indusų sužalota.

25 asmens užmušti feier 
verkų sprogime

KOMA, Italija, rugp. '5. — 
Paskiausiais pranešimais, įvy
kusioj Castelfranko feierverkų 
fabrike ekspliozijoj dvidešimt 
penki žmonės buvo užmušti ir 
šimtas su viršum sužaloti, dau
gelis pavojingai.

GASTONIA, N. C., rugp. 5. 
— Southern geležinkelio pasa- 
žieriniam traukiniui sudaužius 
kryžkelėj nedidelį groserninko 
Clonigero troką, buvo užmuštos 
juo važiavusios jienkios inerg;. 
tės,» grfsernū'ko duktė ir ketu
rios jos draugės.

AUTOMOBILISTAS UŽSIMU
ŠA

Anglų lakūnas atskrido r ST^KAT^B’ 
j Pietų Australiją J Praeitą naktį užsimušė Leo 

Lebolt, 18 m., iš Pointiaco, au- 
homobiliui, kuriuo jis važiavo, 
kelio užsisukime nulėkus į grio- 

Važi uodamas 
nepastebėjo

PORT DARVVIN, Pietų Aus
tralija, rugp. 5. — Skrendąs iš. . . 
Anglijos.į Australiją britų v* ir ?pvn u^’ 
aviatorius Alan Cobham šiandie jna i *kS’ ma ‘V 
iš Olandijos Rytų Indijų atskri
do į Port Darwiną. Iš Anglijos 
Cobham išlėkė birželio 30 die Nusišovė vaikas
ną.

Traukinio susikulimas
LEWISTON, Me., rugp. 5.— 

Netoli nuo Auburn susikūlė bė
gęs iš New Yorko į Bar Bar
borą ekspresinis traukinys. Bu
vo sužaloti trys pašto vagonų 
klerkai ir keliolika pasažierių. 
Pašto siuntinių ir bagažo vago
nai nuvirto apie penkiasdešimt 
pėdų į pakalnę.

GILLESPIE, III., rugp. 5. — 
Išėjęs į girią pamedžioti, savo 
paties šautuvu netyčja nusišo
vė vietos gyventojo Sextono 
trylikos metų vaikas.

Bolė užmušė vaiką
PEORIA? III., rugj). 5. — 

Beizbolę žaidžiant, bolė pataikė 
vienam septynerių metų vaikui, 
Ray Wallace’ui. Nugabentas 
ligoninėn vaikas mirė.

Laikraščiams duotame parei
škime episkopatas sako, kad jis 
nepriimsiąs jokios taikos su val
džia, jeigu ji nepripažinsianti 
katalikų kunigams Meksikos pi
liečių teisės.

Neramumai krašte
Gauti iš provincijų laikraš

čiai praneša apie šian ir ten į- 
vykusius neramumus. Guada- 
lajaroj, viename tvirčiausių ka
talikų centrų, buvę rimtų riau
šių, kuriose šeši asmens buvę 
užmušti ir keturiolika, sužaloti. 
Terreone, laikraščių pranešimu, 
vienas buvęs užmuštas ir aštuo-

[Iš tiesų, Meksikos Darbo 
Federacija uoliai remia prezi
dento Calleso valdžią jos kovoj 
—ne su katalikų bažnyčia ar 
tikėjimu, bet su kunigija, o to
dėl vargiai ir Amerikos Darbo 
Federacija paklausys klastingų 
katalikų vyčių kurstymų.]

250 žmonių susirgo už
sinuodiję pienu

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
5. Pustrečio šimto asmenų 
pavojingai susirgo, o du jau 
mirė, užsinuodiję pienu. Pasi
rodė, kad vienas pienininkas 
Matehuala miestely, San Luis 
Potosi valstijoj, į surinktą per 
dieną pieną užuot miltelių pie
nui nuo gedimo apsaugoti, ap
sirikęs įdėjo miltelių, vartoja
mų kojotams nuodyti.

5. — Nežinomas asmuo, kurs 
Benjamin Franklin viešbuty 
buvo įsiregistravęs kaip John 
Brown*iš Bostono, nuo šešto 
aukšto šoko pro langą gatvėn ir 
užsimušė.

KINCAID, Ilk, rugp. 5. — 
Netoli nuo čia sudegė vieno tai
merio daržinė ir buvęs joj jo 
penkerių metų sūnūs.

Du Italijos aviatoriai 
žuvo jurpj

KOMA, Italija, rugp. 5. — 
Du italų dirižablio N6. 2 oficie- 
rai prigėrė nukritę į jurą, kai 
dirižablis buvo priverstas nusi
leisti vandenin. Dirižablis skri-

MEKSIKOJ AREŠTUOTA SU
KTAS AMERIKIETIS

Francija tabokos mono
polį paveda privati

nei kompanijai
PARYŽIUS, rugp. 5. — At

stovų butas šiandie 350 balsų 
prieš 172 atmetė/socialistų pa
siūlytą kontrprojektą dėl kon1.ro 
lės tabokos monopoliui, kurį 
valdžia proponuoja pavesti pri
vatinei kompanijai.

Butas taipjau 420 balsų prieš 
140 priėmė premjero Poincare 
pasiūlytą skolų gesymo fondo 
projektą.

ni sužaloti. Vienas asmuo bu
vęs užmuštas Cuernavacoj, ojdo iš Spezios pasitikti garlaiviui 
Irapuatoj inirtusi katalikų go- Conte Biancamano, kuriuo 
veda nukiltus galvą vienai m o- grįžo į Neapolį gen. Umberto 
teriškei, kuri, sako, buvus pro-’Nobile, Amundseno ekspedicijos 
testonė- į žiemių ašigalį dalyvis.

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
5. Čia tapo areštuotas vienas 
amerikietis, Simeon Fuller. /Jj 
kaltina verslininkas Juan Vane- 
gas, kurs savo skunde sako, 
kad prieš keletą metų jis buvęs 
užsakęs 26,000 pesų vertės au
tomobilių “tajerų” ir sumokėjęs

CliicagaiJr apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras, bet dau
giausiai gražu; šilta; stiprokas 
pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūra siekė mi- 
pimum 74°, maksimom 91° F.

Devyni traukinio pasa- 
.. žieriai sužeisti '

DAYTON, Ohio, rugp. 5. — 
Lekiant pro šalį vienam Penn- 
sylvania geležinkelio traukiniui 
šiauriųlink, antram pietųlink, 
pirmojo traukinio vienas Pull- 
mano vagonas buvo išmestas iš

Fullerui pinigus, bet užsakymo šiandie saulė teka 5:48, lei- 
niekados negavęs. džiasi 8:04 valandą.

...__ ...______ .___ _—---------------------------------------------------

bėgių ir apverstas. Devyni pa- 
sažieriai buvo sužaloti.

NUPIGINTAS PINIGĮĮ
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 j nurodytą adrese miestą.

Tik pamislykit, už patarnavimą ir 
greitumą vertą 2—8 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, IIL

kon1.ro


2 NAUJIENOS, Ufile&ĘP, HL5 Penktadienis, Rugp. 6, 1926

^.(ūDlKlv'V
/GEROVĖS skYRIUS
jį DEL APRŪPINIMO 
j MOTINŲ IR JŲ 
(^KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

KORESPONDENCIJOSI
-4

Boston, Mass.
Dzimdžių J. Bikinio

artistas 
širdingai 
išleistas, 
ir’Kapo-

Pasikalbėjimas Su Amerikos 
Motinoms
it & ;

Tikslas šio apskelbimo taipgi ir tų kurie seks po iio 
skelbimo laika nuo laiko, yra suteikti motinoms 
informacijų dėl penėjimo jų kūdikių kuomet pačios 
negali penėti savo krūtimis Jus surasit, kad iltie 
skelbimai yra Žingeidus, nes jie išaiškins suprantamoje 
kalboje daugelį dalykų kur jus turėtumėt žinoti apie 
kūdikių penėjimą ir apie BordciVą Eagle < Pieną, 
geriausi kūdikiams maistų pasauly,

am
Grojikliai Pianai

Žindančios Motinos Turi Būti 
Atsargios

Sugrįžęs iš Chicagos 
J. Bikinis, buvo labai 
bostoniečių sutiktas ir 
Vaišingos pp. Bagočių
čių šeimynos surengė sutiktuvių 
ir išleistuvių vakarienes. Sto
ty susirinko gražus būrelis lie
tuvių: Bagočiai, Kapočiai, Pa
lionis, Pilka, AmbroŠas 
ninko” red. Gudas,
Zalecka's (iš Chicagos gryžęs), 
G rei viskis, panelės

Darbi-
Jenkinas,

Žindymo laikotarpiu motina netu
rėtų persidirbti. Dažnai motinos, 
kurios iš pradžių turi užtektinai pie
no, randa, kad jis malta kuomet jos 
sugrįžo prie namų darbo. Kitos mo
tinos turi sunkiai dirbti žindymo lai
kotarpiu, bet darbas turėtų būti laip
sniškai sunkinamus. Didžiuma mo
tinų tik po šešių savaičių tegali būti 
pilnai stiprios užsiimti darbu. Su 
šiuo laiku pieno tekėjimas pilnai nu
sistatė.

Reikia vengti nuovargio nuo persi- 
<1 rbimo, pasilsint laike darbų. Daž
nai pagulint penkias minutas kas va
landą, duos motinai progos daugiau 
darbo atlikti negu kitaip, kad sau
giau galėtų atlikti.
daugiau pasilsio, gerai

Kuri, 
kun. 
dol.,

gulint. Tas duos 
nutų pasilsėjimo k 
Nei motina 
snusti piim 
baigtas.

Kad gavus 
yra motinai 
arba pusiau 

jai 15 ar 20 mi- 
s keletą valandų, 

nei kūdikis neturėtų 
negu penėjimas visai

už- 
pa-

Grybaitės 
(dzimdžių rėmėjos) art. J. Ol
šauskas ir daugelis kitų.

Bostoniečiai nepamiršo 
kelionei “gastinčiaus”. 
Urbanavičius davė 20 dol. 
Vaičiūnas (iš Cicero) 10
lenkinąs padovanojo “tronką” 
drabužiams. Art. J. Dikinis su
laukė taip pat gilios užuojautos 
ir kaip pirmiau ,taip ir dabar, 
materialūs paramos. Mes neuž- 
sileidome Chicagai. Daimdžiai 
yra verti visokeriopos pagalbos, 
nes jie sąžiningai 
tautiškoj dirvoj. K

Sudiev artiste! 
musų amerikiečių,
sugryžti atgal į tėvynę ir pa
sveikti.

, darbuojasi

Neužmiršk
Laimingai

Tinkamai Penimas - Kūdikis 
Miega Gerai

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Pasiboyijiinas
Kuri nors forma pasibovijimo, 

ailinksminimo arba pasismaginimo 
yra reikalinga kiekvienam. Per są
žiningą motiną, kuri būna stubo-j 
nuolatos sergėdama savo kūdikio ne
daro geriausia dėl savo kūdikio. Bu
vimas ant oro ir smagus pasibovij:- 
mas, kuris nenuvargina, bet palaido 
motiną su kūdikiu linksmame upe, 
yra tbiem labai naudingi. Reikia 
vengti rūpesčio, pykčio, ir stiprių su
sijaudinimų, kadangi jie jtakuoja 
pienų. Motina turi pramokti save 
sukontroliuoti ir nureguliuoti savo 
gyvenimą dėl gerovės* savo kūdikio.

Saulė Yr i Didelis Gydytojas

Nesunkus mankštinimai ore ir ant 
saulės .yaptingai ėjimas, reikalingi 
gerai motinos sveikatai ir jos nervų 
ramybei. Jei motina turi daug dar
bo atlikti stuboie, ji neturės daug 
spėkos pasivaikščiojimams, bet visgi 
ji turėtų nusistatyti praleisti tūlą die
nos dalį ant oro. Motinos, kurioms 
patinka smagus ėjimas, ras pasivaik
štinėjime gerą mankštymų. Tik ne
reikia nuvargti. Daržų prižiūrėjimas 
labai geras jei ne pervirš.

Stuboje igi reikalinga Šviežias oras 
lygiai motinai, lygiai kūdikiui, tad 
miegami ir gyvenami kambariai tu
ri būti gerai išvėdinti.

Jokiam kūdikiui Bėra reikalo buli 
auka taip vadinamų kūdikystės ligų. 
Jei jo kūnas yra pirmos klesos pa
dėti, jiš jau gamtos yra aprūpintas 
su ginklu. Tik tada kada jo kūną 
paėdė nedapenėjimas jis lengvai ligų 
pagriebiamas. Bet kiekvienas kūdi
kis gali pilnai atsigauti jei aprūpin
tas su tinkamomis sveikatos sąlygo
mis. Apsaugojus maistas yra geriau- 
sis sargas. Pridedant Borden’s Eagle 
Pieną prie.jusų kūdikio kasdieninio 
valgio, galėsite būti tikii, kad jo kū
nas gauna reikalaujamą kiekį sotu
mo. Jūsų kūdikis turėtų gauti <iu 
šauktu Eagle Pieno kasdien apart ki
tų valgių. Atmiežk <lu šaukštu 
Eagle Pieno su trimis ketvirtadaliais 
puodelio šalto vandens. Kiti vaikai 
labiau jį mėgsta su ginger ale, vai
sių sunk<Wnis, arba suplaktu kiauši
niu ir skanskoniu.

pa-
— Bontonietis.

Racine, Wisc.
100 kuopos susirinkimas 
rugpiučio 1 d., naujoj 

2 vai. po
įvyko 
Lietuvių Svetainėj, 
pietų. Nutarta visuomet toj sve
tainėj laikyti susirinkimus kas 
mėnuo pirmą sekmadienį, 2 vai. 
po pietų. Nutarta ruošti rude
niop, atvėsus orui, pamokas ir 
drauge šokius. Prelegentą pa
rūpins 1 O-tas apskritis. Prisira
šė nauja narė. Musų organiza
torius pradeda darbuotis; sa
kos žinąs daug norinčių lietu-

organizaciją.
Praeitą savaitę tapo užmuš

tas lietuvis Jonas Šmitas. Buvo 
taip: velionis laike smuklę. Va
kare atėjo du vyrai ir paprašė 
munšaino įsigerti. Atsakęs, kad 
neturįs, tuojaus vienas paėmęs 
diklą ir sviedęs. Šmitas iš už 
baro išėjęs norėjo išmesti lau
kan, bet antras pagriebęs kėdę 
•.mugė į galvą ir sudaužė kau- 
kuolę. 
Vienas

Į antrą dieną ir mirė, 
mušeika suimtas, kito

ar engi m ai

į5fcx £ BR^S

kuponas
Už šį kuponą galite gauti lietuviš
kai pamokinimus, kaip peneti ir 
užlaikyti saVe Ir Bavo kūdikį. 
Iškirpkit jį ir atsiuskit mums 
šiandien su savo vardu ir adresu.

Skaitykit šiuos straipsnius kis sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

BOHEMIAN 
APYNIŲ- 
SKONIS

PuriTan 
Malt

L. B. ir S. Dr-tė ruošia pik
niką rugpiučio 8 d., Boot Biver 
Parke. A. L. T. Sandaros 36 
kuopa ruošia nepaprastą vasa
rini linksmų šokių vakarą nau
jojoj Lietuvių Svetainėj, 1520 
12th St. rugpiučio 15 d. vaka
re. Rugp. 1 d. komunistų Aldi- 
jos buvo llool Biver Parke pik
nikas. Ne kas išėjo — vien tik 
sušlapo žmonės. Jų lYerėmė. Ge
rai ir daro. Nejaugi savo prie
šą remsi. —M. Kasparaitis.

Philadelphia, Pa
TURTINGIAUSIAS

STIPRIAUSIAS
GERIAUSIAS

Lietuvių

piknikas.
tad

Tik pabandykit ji 
Reikalaukit nuo 

bite kokių 
pardavinėtojų

Suldainiai (Kendės) ii Lietuvos
Jau yra galima gauti skaniau

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

Perkuptiams. piknikų ir balių 
rengėjams perkant daugiau duo- 
duma nuolaidų.

Krautuvė atdara kasdieną:

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

Tel. Y arda 6062

Liepos 25 d., š. m. L. Gudavi
čiaus farmoj įvyko 
Muzikalus Svetainės ir 
Gedemino Kliubo
Oras buvo labai gražus, 
piknikas visais atžvilgiais pavy
ko labai gerai. Svieto buvo la
bai daug ir visi labai gražiai lai
ką praleido. /Tarpe svečių, veik 

>kuone visur, plačiai buvo girdė
tis žmones kalbančius apie ren- 
Sri«iTiQ 29, 30 ii- 31 <ld. rugpiučio 
(August) Visuotinų Lietuvių 

JubilSjinį Seimą. Daugelis Phi- 
ladelphijos žmonių dar atsime
na pirmąjį Lietuvių Visuotiną 
Seimą, atsibuvusį Philadelphi- 
joj 1903 met. Taigi dabar Phi- 
ladelphijos lietuviai labai 
domėję 
sako: 
kiau Seimą laikyti, nes

Tūkstančiai kūdikių ^miršta kasmet 
dcl neprižiurėjimo. Gal būt jie gy- 

• ventų ir šiandien, butų sveiki ir 
linksmus jei butų buvę gerai prižiū
rėti. Atsakomybe puola ant tėvo ir 
motinos dcl apsaugojimo gyvybes ir 
sveikatos ją kūdikių. Motinos turi 
daryti visas pastangas kad galėtų 
penėti kūdikį savo krūtimis. Jei ji 
suranda, kad negali suteikti to gam
tinio maisto savo kūdikiui, ji nepri
valo daryt bandymų su kitais 
maistais. Jos pirmutine mintis turi 
būti Borden’s Eagle Pienas.

pieninkystes sekcijos Amerikoje, 
aumaišytas su tinkama dalimi cu
kraus, paskiau supilstytas ir užkli
juotas į sanitarius kenukus.» Jis 
ateina pas jus taip grynas ir taip 
gausus kaip tą pačią dieną butų; 
padarytas. Kiekvienas kenas garan- 
tuotas, kad yra pirmos rųšies padėty. 
Jus galit pirkti jį su pilnu užsitike- 
jimu. Visuomet apsimokės juma 
pareikalauti Bbrden’s Eagle Pieno.

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue 
_________ —.... , /

Borden’s Eagle Pienas yra išauginęs 
šimtus tūkstančių kūdikių į stiprius 
ir sveikus vyrus ir moteris. Daugiau 

. Borden’s Eagle Pieno yra vartojama 
kūdikių penėjimui, negu kitų visų 
kūdikių maistų sujungtų daiktam 
Gydytojai visoje šalyje rekomenduo
ja jį motinoms, nes jis yra lengvai 
virškinamas dėl kūdikių.

Borden’s Eagle Pienas yra puikiau
sias grynas ūkių pienas iš puikiausios

Jei jūsų kūdikis neauga kaip reikia, 
jei nemiega naktimis ir nerimauja, 
jei jaučiate, kad dabar duodamas 
maistas jam ne tas, kuris reikia, 
išpildykite kuponą šio paskelbimo ir 
pavelykite mums jums patarti kaip 
penėti kūdikį su Eagle Pienu. Bor
den’s Eagle Pienas išris jūsų sun
kenybes kaip išrišo tūkstančiams ki
tų motinų, negalėjusių krūtimis pe
nėti kūdikius ir neradusių tinkamo 
pavaduojančio maisto, iki nepradėjo 
vartoti Eagle Pienę. Nevilkinkite, 
bet siuskite kuponą šiandien.

SIEKINES VANOS
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno 
(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis 
šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai fl? 4 7KZ 
nakvinei ...................... I • I v

A. E. Gzesna, savininkas
1657 W. 45 St.

• Tel. Boulevard 4552

HEMORAIDAI
(pilės)

Vardas

Adresas

I

Lithuanian
THE BORDEN COMPANY 

Borden BuiMing, New York

PEERLESS

SOUTH ENGLEWOODE -

NAKTINĮ PIKNIKĄ
Rengia

Vakarinės žvaigždės Pašelpinis Kliubas

Šeštadienyj, Rugjiiučio-Augusl 7 d., 1926
JUSTICE PARK GROVE, ILL.

Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 6 vai. ryto
Įžanga 50c

Gera muzika ir užkandžiai. Kviečia visus
RENGIMO KOMITETAS

IMIIIIIffllIlIlIlIlIlIHN

DAUNORAS AUTU SALES

,EA6LE BRAND
CONDENSED M1LK.

4 ’Latvių Mokslininkų Draugystė .
Rengia

NAKTINĮ PIKNIKU -
Šeštadienyj, Rugpiučio-Augnst 7 d., 1926 

. GRAND TAVERN
Grand Avė. ir Manhattan Road, Franklin Kark, III.

šokiai ir kiti pasilinksminimai ant šviežio oro. Pradžia 7 vai. vakare.
Kviečia Rengimo KOMITETAS

JORDAN
Didžiausiu išpardavimas

.......................... $75

.......................... $75

..........................  $50
........................ $250
.......................... $200
....................... $325 
Overland vasarinė ....

Nash vasarinė
Elgin
Buick
Buick
Case
Stutz

vasarine 
vasarinė 
vasarine 
vasarinė 
vasarinė

nuujų automobilių; taipgi senų
Cadillac žieminis ...................
Hudaon žieminis ...................
Chevrolet žieminis ................
Chandler vasarinė ................
Moon vasarinė ..:....................
Cleveland vasarinė ..............

........................ ‘....... $150

Visi automobiliai parduodami ant lengvų išmokėjimų.
NeužmirSkitę pasiimti pinigų važiuodami, kad nereikėtų grįžti atgal 

be automobiliaus.

$650
$650
$450
$175
$200
$150

Gydome Be
Operacijos

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

Daugeli išgydčme vienu sykiu 
Neišgydom - Nemokat 

Išegzaminavima.M ir patairymai 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE
505 So. State St. 

Kampas Congress St., 2 f i. 
Valandos: Panedėly, Seredoj ir

Sukatoj nuo 9 iki G vakare. Ne- 
dėlio.j nuo 9 iki 12 dienų.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

svetimą pastoge, kaip kad 20 
metų tam atgal buvo.” 
žmonės žingeidauja tolimų 
stų ekskursijoms, kaip tai Bos
tono, Mass., Chicago, 111., 
Yorko ir Baltimorgs, kr 
giasi daugybe delegatų į Seimų 

pribūti. Rūpinasi gražiai tas 
ekskursijas sutikti, gal ir su 
muzika. Girdisi, kad ‘ bendra 
komisija skyrimui dienotvarkės 
iš Bostono, New Yorko ir Balti- 
morės paruošė labai gražų pro
gramą Seimui. Na, o vietiniai, 
Seimo rengimo Komitetas, net 

k,v......; .......— --------------- .iš 17 draugysčių bei kliubYj, jau
nuosavą svetainę, nereiks eit po viską turi suruošę, gražiausi ii

susi- 
šiuo rengiamu Seimu, 
dabar bus daug paran- 

turimo

Labai 
mie-

Nevv

iškilmingų bankietą, pagerbi
mui Seimo delegatų ir svečių. 
Bankietas įvyks 29 rugpiučio 
vakare. O panedelyj bus labai 
gražus ir iškilmingas Koilcer- 
tas, Lietuvos Operos geriausių 
spSkų. Taigi visais atžvilgiais 

Seimui jau viskas prirengta, net 
delegatams ir svečiams apsisto
jimo vietos parūpinta.* •

Teko sužinoti, 
Muzikalio Namo 
Gedimino kliubui 
pikniko liko gryno 
Podel direktorių
nutarta ištarti ačiū visiems da-

kad Lietuvių 
bendrovei ir 

nuo minėto 
pclnc^ $220. 
susirinkime

DAUNORAS AUTO SALES
4032 Archer Avenue 

imi.. .
Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
dek naudingų žinių, 
'«aip Naujienom.

lyvavusiems piknike už taip 
gražių užuojautą.

L. M. N. ir (Į. Kliubo kores
pondentas, f

— 11, Tvaranavičia.

SIUSKIT PER

NAUJIENAI
• PINIGUS LIETUVON

Dykai niro dusulio ir nuo 
augštos temperatūros f 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kur] gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišimo laiko.

Mes turim* metodą kaip aukontroliuoti 
dusulis Ir mes norime, kad jus pabandy
tu tnčt ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu* 
■no ar jus senai sernate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba uugSta temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai iftl>andyinui musų m. 
lodo. Nedaro skirtumo kokiame klimacs 
jus gyvenate, jūsų amžius arba utsiėmi- 
mas, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au- 
gAtoa temperatūros, musų metodas pašei 
i>čs jums greitai.

Mes specialiai norime pasiųsti tiem, 
kurie turi be vilties ligas, kur visokius 
formos įkvėpuojančių gyduolių, opium. 
prirengimų, "patentuotų durnų* ir tt ■

jo. M o* norima parodyti ki«k- 
vienam muau iftk&Ač isatis. k «x<i irsis*o meto- 
dM yra pau^k t r Lauš praAuMitti vitus na»cal*- 
luiu kvėpavimui, visus tuos nemaluuiu* 
parozyBinui,

Ths dykai pasiūlymas yra labai svarbu 
kad napraleidus t»ent vien* diena Rašyki
te tuojaus ir pradėkite metodą tuojau. N* 
siųskite pinigų. Tik atsiųskite k U pu n* 
Darykite tai ėiandien — Jum* n*r*ikia 
mokėti nei ui vaito ienklelt.

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Dykai bandymo kuponas 
Frontier Astluna Co., Rin. 1499 D. 
NiuKura and Hudnon SU., Buffalo, N. Y 

Atsiųskit* dykai bandymui jusi) m*- 
todo paa -. .



I

Penktadienis, Rugp. 6, 1926 NAUJIENOS, Chicago, Ui.

Jeigu Jums Nusibodo

Paprastumas

Karalienė Žymiausių Cigaretų

f t otillud
C O <**•»,

ŠNIŪRAS dirbtinių perlų ir eilė 
tikrų, perlų yra labai panašus 
jeigu juos gauni iš krautuvės. 

Bet laikas nudėvi dirbtinius, kuomet 
tikriems priduoda žvilgesį.
Taip panašiai yra ir su cigaretais.
Paprastas cigaretas gali jus užganė
dinti tik vienam kartui, kuomet

išskirtina ryšis bus mėgiama ir laiko
ma ilgam laikui.
Kuomet pirmą syk pridėsite savo 
lupas prie Helmar jus tuojaus pri
sirišite prie Helmar and nuolatinis 
besidraugavimas padarys jus arti
mais ant visados.

Susipažinkit su

1E LM A

SUDRIKO PIANĮJ KRAUTUVE
Didžiausia lietuvių muzikališka krautuvė. 
Parduoda nacionaliniai apkainuotus daik

tus geriausių išdirbysčių.

Gulbransen Registering Pianai.
Brunswick Panatrope Radiolos, nauji Pho- 

nografai, R. C. A. Radiolos, Atvvater Kent, 
Freshman Radios.

Jeigu butų kur geresni daiktai išdirbti, tai 
Budnikas parduotų juos.

Rekordai: Babravičiaus, Kipro Petrausko, 
Butėno ir kitų. Voleliai (Rolls) dėl grojiklių 
pianų. Dabar gavome iš Lietuvos naujų operos 
rekordų lietuvių kalboje: Kipro Petrausko, Gri
gaitienės, Olekos, Dvarionaitės ir kitų.

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St.

Nauja Mady Knyga

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

J514-16 Roosevelt Rd-
Arti St. Ix>uis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek
viena moteris ir panelė, kurį nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turėtų šią knygą įsigyti. Jos 
kaina tik 10c.

Rašykit į
NAUJIENOS PATTERN DEPT, 

1739 So. Hahted St, Chicago, III.
Užsakiniams.

Sveikatos Dalykai
ŠILIMA, ŠALTIS, ŠVIESA SAU

SUMAS IR DRĖGNUMAS
KENKIA MAISTUI

Šilima ir ša Uis, šviesk ir sau
sumas daug gelbsti valgiams 
gesti ir tas gedimas skiriasi 
nuo to, kuris paeina nuo bak
terijų augimo, rūgimo ir pola
jinio.

l>aug šviežių vaisių greitai 
(sirpsta net paprastoje tempe- 
raturoje. Galima imti pavyzd i n 
obuolius, kurie ilgai bestovėda
mi bliudelyje pasidaro miltingi. 
Riešutai ir kili riebumynai, jei 
lųikomi šiltoje vietoje, greitai 
sugaišta. Ir jei valgis laikomas 
taip šaltoje vieloje, kad jis su
šąlą, dažniausiai sugadina kaip 
išvaizdų, taip ir jo skonį. Pa
vyzdžiui, sušalusios bulvės yra 
vandeniuotos ir turi nemalonų 
saldų skonį.

šviesa taip pat pagreitina 
vaisių ir daržovių jsirpima. Daž
nai išvirti vaisiai, ir daržovės 
laikomos tamsiose vietose pa
laiko savo išvaizdų daug ge

riau. Kartais šviesa ir šilima 
kenkia aliejų ir kitiems riebu
mynams.

Per daug didelė oro cirkulia
cija kartais gali valgiams pa
kenkti, Salotos ir kitos sultin
gos daržovės nuvysta, o pira- 
gaičiai netenka savo trapumo 
suimdami visų drėgnumą iš oro. 
Kitaip sakant, reikia saugoti, 
kad drėgni valgiai nesnidžiutų, 
o sausi valgiai nesudrėgtų.

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintėlis lietuvis auksorius North 
Sidėje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir prilai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tomet ristas.
185(1 W. North Avė.. Chicago, III.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto ’ki 4 p. p.
/ Gyvenimo Vieta

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

T*.......... .
Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washin<ton St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Dr. Anelia Kaushillas
CHIROPRACTOR ir MH)WIFE

Pasekmingai gy
dau įvairias ligas, 
o labiausiai užsi- 
senfejusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pagal 
vėliausi išrastą 
būdų — C h i r o- 
praktiją, Elektra 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgj pagal

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

ligą. ^Taipgi pa
tarnauju prie gimdymo. Patarimai 
dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Yards 4951

Valandos: Utarninkais, Seredomis, 
Ketvergaig nuo 9 iki 8 vak, Pane- 
dėliais, Pėtnyčiomis ir Subatomis 
nuo 2 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis ir šventadieniais pagal sutartį.------ .a ----- - ----- -

DR. HERZMAN^
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas !f- 
gaa vyrų, moterų ir vaikų pnual 
naujausius metodus X-Ray ii ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

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

ir nuc C iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal

3110. Nakt| 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.:. 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Dr. Jan J. Smetana,
OPTOMETRISTAS

1801 South Anhland Avenue
_ Kampas 18-tos Gatvės 

Telefonas Canal 0523
Ant trečio augšto virš Platte ap
tiekos, kambariui: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

Telofonai:

Jei norit sužinoti savo sveikatos 
stovj, tai atsilankykit j •

WICKER PARK DIAGNOSTIC
INSTITUTE

1510 N. Robey Street
Phone: Brunswick 1682

Medicina — Chirurgiia — Urologija
— X-Ray

Pilnas Išegzaminavimas

LIETUVIAI DAKtAKAI

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. Midway 2880

Tjurgelionis
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St, Koom 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
B$os visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingai iojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

t , ..... ..— ii ■

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas l
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

h i ■ ■ i ■ ■ im— ■

A. A. OLIS
Advokatas

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

3241 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 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES '
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

Tel. Puilman 5950
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St.
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096

Valandos: Mieste iki pietų;
Roselande po piųtų ir vakąre.

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

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

visokias legališkas popieras.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok J Naujienų ofisą ar į sto

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

Vienas skaitytoje* ( * skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau>K. per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmalnymui, turi būt priduodama var
das pavardi ir adresas skaitytojo.

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

Ui metus—150, ui pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogą! su tūkstančiais dovaną dykai ant pareikalavimo.

——...............................«............. Atkirp čia  -------------------—---------------- —
Datą: Rugpiutis 6 d, 1926

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASU

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

pietų ir 6 iki 8 vakare. /
Res. 3201 So. Wallace Street

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

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

A. L Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107

f r , J \ nuo 9 ikt 11 vai. ryte; 
Valandos į nuo f, j y y vai. vakare

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Are., Room 2e9 

Kampas North Avė. ir Robey Sfc 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

TeL Boulevar 1. 8483
’ Valandos: 10—2; 5—9 

Sekmadieniais: 10—2

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res, 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1985. / Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS IIENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė, 
Ant Zaleskio aptiekos

CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltdrd St, 
Chicago, III.

Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE 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 4100

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
/ Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

' DR. M. J. SHERMAN ' 
Specialistas Moterą Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6858 v

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

Musą gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka- 

į tarą, nerviškumą, galvos skaudCji- 
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ii kitas ligas.
1407 Milwaukce Avė., 2 fl.

Tel. Humbuldt 3878
VnlnndoR nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

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

' ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai if moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

ęarsinkitės Naujienose
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“Nauj ienos” įspėjo, kad 
munistų lyderiu kai dabar

tikais” ir 
niekintojais?

GARSIAUSIAS PASAULYJE RAŠYTOJAS 
BERNARO S1IAW

e e e e « • e

JO 70 METŲ AMŽIAUS SUKAKTUVĖS 
e e e e e e

e e > e e e

“SOCIALIZMAS PADARĖ Iš MANUS ŽMOGŲ”
e e e e e e
e e e e e e

NAUJAS PROTAVIMAS PASAULYJE

Didžiausias pasaulyje šiandie gyvenančių rašytojų 
yra Bemard Shi|w. Jisai yra socialistas. Sekantis paskui 
jį rašytojas tur-but yra VVells — taip pat anglas ir taip 
pat socialistas.

Dvejetas metų atgal tarpe didžiausiųjų pasaulio li
teratūros žvaigždžių buvo ir franeuzas Anatole France, 
kuris dabar jau yra miręs. Jisai taip pat ligi savo gyvos 
galvos buvo socialistas.. • \

Norint paduoti bent žinomiausius rašytojų vardus, 
kurie yra socialistai, čia pasidarytų per daug ilga litani
ja. Bet pakaks ir aukščiaus paminėtųjų, kad parodžius, 
jogei socializmas pritraukia prie savęs didelius talen
tus.

Nesenai Bernardui Shaw sukako 70 metų, ir prie tos 
progos Anglijos Darbo Partija iškėlė jam pietus, kur pir
mininkavo buvusis ministeris pirmininkas Ramsay Mac 
Donald.

70-tos Bernardo Shaw gimimo sukaktuvės buvo pa
žymėtos dar ir nemaloniu incidentu, iššaukusiu aštrius 
ginčus Anglijos (ir kai kurių kitų šalių) spaudoje. Kon
servatorių valdžia, būtent, atsisakė tam garsiam rašyto
jui leisti pasakyt kalbą per radio ~ ir tai dėl to, kad ji
sai neprižadėjo jai nekalbėt apie “ginčijamus dalykus”. 
Keistas tos valdžios supratimas apie žodžio laisvę, ar ne? 
Kalbėt, girdi, galima tiktai apie neginčijamus dalykus 

t. y. kad saulė teka rytuose, kad akmuo skęsta vande
nyje ir apie panašius “klausimus”.

Bet žodžio laisvė juk yra teisė kalbėt apie tą, dėl ko 
žmonės ginčijasi! Be tos teisės negali būt parlamentariz
mo — nė rinkimų į parlamentą, nė diskusijų parlamen
te, nė partijų, iš kurių atstovų parlamentas susideda. 
“Parlamentų motinos”, Anglijos, valdžia, pasirodo, to 
paprasto dalyko nežino!

ko- 
nus- 

piaus ant Zinovjevo, kaip jie 
nuspiove ant Trockio, kuomet 
pastarasis buvo pašalintas iš sa
vo aukštos vietos. Žinovjevas 
neteko galios ir nebegales dau
ginus dalinti nandvičius Mask
vos "davatky narna užsieniuose, 
todėl — kam jo paisyti?

Brooklyno “Laisvė” jau vie
šai pasmerkė “didįjį” kominter- 
no vadų ilgam straipsnyje, už
vardintam “Zinovjevo Erezija”. 
Nė truputį neabejodama, ji ap
šaukia jį “dezorganizatorium”, 
“nukrypusiu nuo leninizmo nu
sistatymo”,' “oportunistu” ir net 
— horrendum! 
kų”"!

Raudonųjų biznierių organas 
sako, kad pas Zinovjcvą ir jo 
šalininkus pasireiškusi

“tendencija remti ekstra- 
kairiuosius nukrypimus mu
sų partijoj, aiškus artinima
sis linkui menševizmo (! “N.” 
Red.): tendencija linkui su
darymo tarptautinio bloko to
kio ekstra-kairiojo plauko, 
kaip Korscho, ir tokio ekstra- 
dešiniojo plauko, kaip Suva- 
rino, kuris, būdamas išmes
tas iš Komunistų Internacio
nalo, užpuldinėjo Sąjungų 
Socialistinių Sovietų Respub
likų, nusitverdamas už to ka
bliuke, kad buk partijoj pasi-

, reiškęs

menševi-

išsigimimas (nukry* 
linkui buožių (kulo-

kų)...”
Tai tau, 

nės! Svarbiausias komunistų 
internacionalo vadas ir jo, nuo 
pat susiorganizavimo, nuolati
nis pirmininkas, pasirodo, eina 
išvien su tokiais gaivalais, ku
rie skelbia, kad Rusijos bolševi- 

išsigime į buožių- 
Ir pats ko- 

nu-

Jurguti, ir devinti-

sovietų diktatūros J tūkstančius litų įvairiems as
menims,'tai yra įrodyta: dabar
tinė valdžia surado ir kvitas 
su tų asmenų parašais.

Antra, kuo galima pateisinti 
“Draugas” nori įrodyti, kad davimą asmenims, bendrovėms 

dabartinis- Seimas neturįs teisės ir visokioms partinėms organi- 
smerkti pirmiaus buvusius. mi-jzacijoms pinigų, skirtų “netikė- 

pasak tiems valstybės reikalams?” 
Jeigu, sakysime, Seimas paveda 

tam 
■ tikrą sumą pinigų suvartot 

kuriems nors iš anksto nepraę 
vni matomiems valstybes reikalams, putniu vai . ... .... ... j
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VALDŽIOS ATSAKOMYBĖ

nisteriuH už jų darbus, 
jo

CHICAGO!
žinios

Žada bausti už atsisaky
mą liudyti

Aukščiaus minėtame Darbo Partijos pokilyje Ber- 
nard Shavv, suprantama, smagiai pakedeno konservato
rių kabinetą už tokį meškišką Anglijos parlamentinių 
tradicijų paniekinimą. Be to, jisai papasakojo savo skai
tytojams labai įdomių dalykų ir apie patį save. Tarp ko 
kita jisai pasakė:

“Karolis Marksas padarė iš manęs žmogų. Socia
lizmas padarė iš manęs žmogų. Kitaip aš bučiau bu
vęs, kaip daugelis kitų mano kolegų literatūroje, ku
rie turi ne mažiaus literatinio gabumo už mane. So- 
cializmas padarė žmogų iš Wells’o, ir jisai yra šį-tą 
atlikęs. Bet pažvelgkite i kitus literatus, ir jus su
prasite, kodėl aš taip be saiko didžiuojuosi tuo, kad 
esmi socialistas. Už savo literatinį garsumą aš ne
duodu nė tiek (čia Shaw pokštelėjo pirštais).

“Skaitant Markso veikalus, ateina į galvą, kad ji- 
sai nėra savo gyvenime kalbėjęs su darbininku. Bet 
jisai bent atliko savo darbą. Jus matote, kas pasida
rė Rusijoje, kai Leninas su Trockiu buvo įsivaizda
vę, kad juodu galį tanf tikru budu valdyti didelę val
stybę.... Karolis Marksas pakeitė pasaulio protą”.
Toliaus didis anglų rašytojas karštai patarė Darbo 

Partijai susipažinti su “valdžios techniką”, idant, kai at
eis laikas, ji butų prisirengus tinkamai vesti' krašto rei
kalus. t

Tai šitaip kalba septynių dešimčių metų amžiaus su
laukęs rašytojas, prieš kurio talentą lenkiasi visas ap
šviestas pasaulis. Tuo gi tarpu kai kurie žmogeliai, netu
rintys nė pradinės mokyklos mokslo, įsivaizduoja, kad 
socializmas tai tuščia svajonė.

Tiesa, kad socializmas dar iki šiol niekur nėra įvy
kintas. Tečiaus jau ir šiandie jisai vaidiria milžinišką ro
lę žmonijos gyvenime: jisai duoda naują krypsnį žmonių 
protavimui ir teikia įkvėpimą tokięms talentingiems as
menims, kaip Bemard Shaw. Todėl jisai yra vertas to, 
kad kiekvienas rimtas žmogus jį kaip galint geriaus pa
žintu. 4-

šitomis 
neserga.
ar tie

“Ministerių kabinetas atsa- ministeriui pirmininkui 
komingas tiktai prieš esamą 
Seimą, o ne busimą. Esama
sis Seimas arba ] 
džios programą ir elgimąsi, 
ir teikia Ministerių Kabine
tui pasitikėjimo, arba .nepa
giriu ir pareiškia savo nepa
sitikėjimą.

“Pasitikėjimo negavęs Mi- 
nisterių Kabinetas atsistaty
dina, o jeigu jam Seimas pa
sitiki, vykdo gyvenimai) dek
laracijoje pareikštus darbus.

“Bet musų socialistėliaihs 
galva apsisuko. Jie norėtų 
šiandie teisti jau Begyvuojantį 
II-jį Seimą ir jo pastatytąją 
valdžia.

“Socialistinių triukšmada
rių butų kiek pateisinamas J
elgimasis, jeigu ministeriai 
butų sau asmeniškai sunau
doję skiriamas pinigų 
netikėtiems reikalams.

“šiame-gi atsitikime 
buvo.

“Neužtenka visa
rėkti, kad tas, ar kitas, mi
nisteris neteisėtai elgėsi su 
valstybės pinigais, bet tąjį 
jo neteisėtumų reikia įrodyti.

“Jeigu gi buvusio Seimo 
dauguma savo valdžios žy
gius legalizavo (? “N.” Red.), 
— jie teisėti. Dabartinis Sei
mas turi savo pastatytų val
džių ir kų nori su ja daryti, 
ar pasitikėti, ar nepasitikėti.”
šitie “Draugo” argumentai 

yra be galo skysti. Jisai užmirš
ta net tokį, svarbų dalyką, kaip 
ministerių atsakomybė prieš 
konstituciją ir prieš įstatymus.

Jeigu ministerių kabinetas 
butų atsakomingas tiktai Sei
mo daugumai, tai kam tuomet 
reikėtų konstitucijos, nustatan
čios valstybes tvarką? Ir kam 
ministeriai, užimdami savo vie
tas, turėtų prisiekti (arba iš
kilmingai pasižada), kad jie 
saugos konstituciją ir vykdys 
įstatymus?

Jeigu Seimo daugumos pasi
tikėjimas valdžiai galėtų lega- 
lizuot (padaryt teisėtais) vi
sus ministerių darbus, tai ne 
tik konstitucija, bet ir paprasti 
įstatymai butų nereikalingi. 
Ministeriai darytų kas jiems 
patinka, ir jų žinksniai ir pa
tvarkymai butų įstatymas, kol 
Seimo dauguma neatima jiems 
pasitikėjimo.

Bet šitokio absurdo naujo
sios gadynės valstybėse (išski
riant gal tik bolševikiška Ru
siją ir fašistinę Italiją) juk nė
ra. Juo labiaus tokio absurdo 
negali būt demokratinėse val
stybėse. Valstybėje, kuri bent 
kiek laikosi demokratijos prin
cipų, įstatymais turi vadovau
tis ne tiktai valdžia, bet ir pats 
Seimas. Jeigu Seimui nepatin
ka kurie nors esančių įstaty
mų, tai jisai, gali juos atšaukti 
arba pakeisti, bet jisai negali 
juos laužyti, kol jie yra galioje!

Šitų “menkniekių” Marijonų 
organas visai nepaiso. Jo nuo
mone, ministeriai privblą tik
tai žiūrėt, kad nepraradus Sei
mo daugumos “pasitikėjimo”. 
Na, ir jie negalį daryti dar 
vieno dalyko: vartoti valstybės 
pinigus savo asmeniškiems rei» 
kalams, kitaip sakant, vogti iŠ 
valstybes iždo. Kad klerikali
niai ministeriai butų vogę, to, 
girdi, nesą įrodyta; todėl prie 
jų kabintis naujasis Seimas 
neturįs jokios teises.

Tai jau yra visai juokinga 
pasaka. Viena, tarpe tiesioginio 
pasisavinimo viešųjų pinigų ir 
jų išdalinimo savo sėbrams yra 

[labai nedidelis skirtumas. Val-

Pavogė $8,000 vertės 
tabako

kampanijų fondo. Paaiš- 
jog varymui kampanijų 

sudėta tūkstančiai dole- 
Senato komisija pakvietė

sumas

to ne-

o jisai, vietoje to, atiduoda juos 
savo partijos laikraščiui arba 
savo partijos agitatoriams, tai 
ar čia nėra apgavimas?

Kodėl “Draugas” manio, kad 
mini^teriai gali būt smerkiami 
tiktai už vogimą, bet ne už ap
gavystę? Argi dėl to, kad mi- 
nisteriai turi Seimo pasitjkėji- 
mų, tai jiems yra lęista hėt ir 
tą patį Seimą ' apgaudinėti?

Na, ne. Tegu ‘“Draugas” nie
kų nepasakoja. Seimas gali 
reikalauti atsakomybės iš kiek
vieno valstybės tarno ir dėl va
gystės, ir dėl apgavystes, L 
dėl kitokių nusižengimų prieš 

f įstatymus bei krašto konstitu
cijų. 'Atsakyti už tuos darbus 

(valstybės tarnas turi tada, ka
da jie išeina aikštėn, — nežiū
rint, ar jisai dar tebetarnauja, 
ar jąu ne.

L. Wensheimer, 2227 North 
Lavine Avė., Liggett A Myers 
Tobacco kompanijos vežikas, 
buvo plėšikų suimtas ir keletą 
valandų kaliniu išlaikytas. Trys 
plėšikai sustabdė Wincheimer| 
bevažiuojant troku, kuriame bu
vo tabakas sukrautas. Tai įvy
ko prie Robey St. ir Roosevelt 
Road. Paskui jis priverstas 
buvo važiuoti į garadžių. Plėši
kai ten jį surišo ir išlaikė šešias 
valandas. Paskui įsisodino i 
automobilių ir nuvežė prie Erie 
ir Hoyne Avė. išmetė. Troke 
tabako buvę už $8,000.

apsuk-
Insulto
Vėliau

Kaip žinia, Chicagoj jau ke
linta diena eina tyrinėjimas rin
kimo 
kėjo, 
buvo 
rių.
liudyti Samuel Insull’ų ir pro- 
jkurorų R. E. Crowe.

Senatorius Reed savo 
riais klausimais išgavo iš 
(keletą prisipažinimų,
betgi jis atsisakė į klausimus 
'atsakinėti. Prokuroras Crowe 
'irgi atsisakė liudyti, nežiūrint į 
tai, kad senatorius Reed grasino 
užvedimu bylos už komisijos pa
niekinimų.

Teisėjas Edmund K. Jarecki 
liudijo, jog paskutiniuose rinki
muose balsai buvo vagiami, ne 
palankus “gengei” klerkai ir 
teisėjai terorizuojami, ir visut 
siautė mušeikų šaikos.

gerkle

Viskas priklauso nuo 
Lietuvos liaudies

Lietuvos demokratinę valdžių 
laukia sunkus darbas

(Iš laiško)

rašo1). Bukinas iš Užvenčio 
savo broliui Antanui, Chicagoje:

■‘Pas mus, Lietuvoj, ėjo ga
na smarki priešrinkiminė į Sei
mą agitacija, Prieš visų opozi
cijų, kuri šiuose rinkimuose 
ėjo iš vien prieš kudemų blo
kų, buvo padarytas spaudimas 
tiek iš administracijos puses 
(einant parėdymais iš viršaus) 
tiek iš bažnyčios pusės. Bažny
čia buvo paversta grynai zpar
tijos (kademų) kromeliu, Na, 
ir rėkė kunigai, grųsino!.. . Bet

Mergina pagelbėjo su
imti prigaviką

P-lė Enlle Freeman iš Madi- 
son, Wis., prieš trejetų savaičių 
susipažino su S. A. Adams- 
Solobosky. Tuo laiku ji viešė
jo Chicagoj. Adams nusekė 
merginų j Madisoną, visų laikų 
deklamuodamas apie savo mei.ę. 
Mergina patikėjo ir išsiėmė iš 
banko $1,400. Adams 
$750 ir pasprukę.

P-lė Freeman atvyko 
gon ieškoti prigaviko,
tyvo Frant patarta, ji nuvyko 
pas Adams gimines ir papasa
kojo, jog Madisone pardavusi 
savo nuosavybę už $3,000 ir da
bar norinti surasti Adąnųsą 1 ii 
apsivesti su juo, nes labai jį my
linti

Adams pakliuvo ant meške
rės, Norėdamas išgauti tuos 
$3,000, jis padarė “deitą” su 
p-Ie Freeman ir tapo policijom 
suimtas.

išgavo

Chica
Detek-

Policmonas sunkiai su
žeidė berniuką

Policmonas Joseph Broz per
šovė Raymondų Probertų, 17 

nieko tas nepadėjo, žmonės tu-'metų amžiaus, 2009 Southport 
rėjo savo pasiryžimų. Tas pasi-|Ave, Policmonas sako, kao 
ryžimas išaugo tiesiog iš musų .probert su savo draugais norė- 
kunigų nesugebėjimo pasinau7|jęs į J0 garažų įsilaužti. Jam 

užklupus, Probert pradėjo bėgti 
ir tapęs peršautas. Bet Pro
bert, kuris sunkiai sužeistas ta
po į ligoninę nugabentas, tvirti
na, jog nieko panašaus nebuvę. 
Į garažų esu jis nė nemanęs 
laužtis, o tik su savo draugais 
žaidęs. '

Ekspliozija Wicgand 
Fireworks kompa

nijoj
ekspliozija 

komjpani- 
Ekspliozi-

Užvakar įvyko
Miegand Firoworks 
joj, Krankliu Park. 
joj sunkiai tapo sužeisti Albert
Rpdda ir Michael Sassulo. Nuo 
ekspliozijos aplinkinių t namųI 
stiklai išbyrėjo. Nuostoliai sie
kia kelių tūkstančių dolerių. 4

Astuoni numirė nuo 
karščio

Chicagoj vėl siaučia karščiai. 
Trečjadienyj niio karščių mirė 
Julius Mathiesen, 2958 Carroll 
Avė., Gustave Haredner, 3401 
Kilpatrick Avė. ir kiti.

Automobilius užmušė 
penkių metų mergaitę
Loretta Kreliszek, 5 metų 

mergaitė (8204 Saginavv Avė.), 
bėgo per gatvę pasitikti moti
nos. Tuo tarpu visu smarkumu 
drožė į jų automobilius, kuriuo 
važiavo VVilliam Sandai], 2823 
E. 95 St. Mergaitė tapo nuvež
ta į ligoninę, kur ji neužilgo ii 
mirė. Sandall tapo sulaikytas.

kų partija 
kulokų partiją! 
minternb pirmininkas esąs 
krypęs į “menševizmų”.

Kiekvienas eilinis komunis
tas dabar gali pasakyti: Jeigu 
šitokie dalykai galėjo atsitikti 
su kpminterno prezidentu, tai 
tame yra užtikrinimas, kad vie
nų gražių dieną neiškryps į 
“menševizmų” ir kiti bolševikų 
vadai? Ir jeigu net vyriausias 
komunizmo vadas pasaulyje pri- 
;aria tiems žmonėms, kurie Ru
sijos bolševikus vadina “buožių 
partija”, tai argi šitame prie
kaište Rusijos diktatoriams nė
ra nū krislo tiesos?

“Laisvės” komisarai 
abejonėmis, žinoma, 
Nes kas jiems galvoj,
Maskvos popiežiai ir kardinolai 
yra buožių tarnai, ar kas kita— 
bi tik jie neaplenkia savo malo
nėmis kominterno sekcijų. “L.“ 
ne tik užgiria Zinovjevo “su- 
disciplinavimą”, bet dar išreiš
kia kone apgailestavimų, kad ji
sai esųs per mažai nubaustas. 
Ji rašo:

“To viso akivaizdoj, Zinov- 
jevas ir jo veiklus šalininkai 
tik švelniai nubausti: Zinov- 
jevas pašalintas iš politinio 
Biuro, o Laškevičius atstaty
tas iš Revoliucinės Tarybos 
pirmininko pagelbininko ir iš 
narystes Rusų Kompartijos 
Centro Komitete. Jis, be to, 
perspėtas, kad jeigu ir toliau 
tęs šitokį darbų, tai bus iš
mestas ir iš Komunistų Parti
jos.”
Tiesa, tas laikas ,kada bolše

vikų vadai vieni kitus statys 
“prie sienos” ,dar neatėjo. Bet 
tiems komunizmo pasekėjams,1 
kurie nėra materialiai suintere-1 
suoti einančiais Maskvoj e'kivirJ 
čais, jau pakaks ir to, kas atsiti- stebės ‘iždo Uikvėtbjai dažniau- 
ko'iki šiol, kad pradėjus klibinti šia kaip tik tuo budu ir sten- 
savo smegenis.

Kas per vieni, iš tiesų,
giasi paslėpti savo neteisėtų 

yra darbų, kad viešus pinigus pave- 
tie “pasaulio revoliucijos vadai”, da kitiems žmonėms, su kuriais 
jeigu jie taip ūmai ir netikėtai paskui pasidalina. O kad kleri- 
pa virsta nukrypėliais”, “here- kaliniai ministeriai yra išdalinę

doti įvairiomis srovėmis, nors 
jiems ir nepalankiomis, bet vis
gi paraleliai einančiomis. Taigi 
kunigai pasirodė esą blogi po
litikai. Jie nustatė prieš save 
įvairias partijas (opozicines) ir 
tautines mažumas. Mat, pasiti
kėjo vien jėga — kumštimi! jų 
valdymas tuo ir atsižymėjo. Da
bar tenka jiems pasitraukti iš 
valdžios, bet jų valdymas pali
ko gilius pėdsakus: išmokino 
piliečius laužyti {statymus ir 
plačiai pasklėide socialinį ištvir
kimų (ypač jaunimo tarpe).

Ir nors dabar stojo šalį val-

Ar jus žinote, kad
Susivienijimas Lietuvių Amerikoj 

je turi 20.000 narių ir virš $1,000,- 
000 pinigais, bonais ir real estaie. 
Ar jus žinote, kad Helmar Turkiški 
čigaretai turi gryną Turkiškų taba
ką. Paprasti čigaretai turi pigų 
paprastą tabaką, štai kodėl llelma; 
rąi yra skirtingi nuo kitų maišyto 
tabako cigaretų, kurie yra supa
kuoti i pundelius.

Žudeikos važiavę Tag- 
ney automobiliu

GAUTA ŽINIA
Nuo Mr. C. II. Sclilabach, Prezi

dento Hygienic Products Kompani
jos, išdirbinč-tojų Sani-Flush, kurlJj 
buvo iškeliavęs Europon 3 mėne
sius, kur j(s studijoja prekybos rei
kalus. Jis sako, kad ten yra geros 
sąlygos dėl Amerikos išdirbinių. 
Jis pervažiavo per Lietuvą ir sako, 
kad Amerikos produktai Europoj 
eina gerai.

^ioj vietoj jau buvo rašyta 
apie kontraktoriaus Morris 

, Buvo 
bas sunkus: iš vienos pusės'taipgi paminėta, jog jis turėjęs 
nuolatinis kunigų puolimas, iš nesusipratimų su Machinery 
kitos — pakrikusių gaivalų: Movers and Riggers unijos vir- 
bolševikų ir “fašistų” (kunigų'šininkais. Dabar policija skel- 
paperėti) išsišokimai. Taigi ątei- bia, jog tikrai sužinojusi, kad 
tyje demokratijai teks su viso* žudeikos, nušovusieji Marko
mis tomis priešingybėmis grum- witz’ų, važiavę tos unijos biznio 
lis. Bet jeigu plačiosios liaudies agento, Tagney, automobiliu, 
masės supras sunkių padėti de- L. J. O’Brien, 3740 Lowe Avė., 
mokratijos ir toliau jų rems,' prisipažinęs, kad jis buvęs to 
tai, manau, musų šalis išbris iš automobiliaus šoferiu.
los klampynės, o gyvenimas 
įgaus teisingesnius pamatus,'
nes kiekvieną, bu, rąmuą ir už- Motina neleido skaityti 
tikrintas, kad nepasiek, jo sto- f • l .- nlIsiA11(ivtj
ra kleboniška ranka ir, nepra- lal nU81ZUayil
dės smaujfti. Todėl viskas pri-' , „ ... ,. .
guli nuo tolimesnio musy liau-' ,.?™e ,4 Amet«
dies supratimo. ,«alte (4 36 Carro“ A^' t,ek

'pamėgo knygas, jog skaitė jas 
................  i visų laiką. Motina buvo prie 

šinga tam. Ji nuolat bardovo 
savo dukterį. Toks gyvenimas 
Irene’ai tiek įgrįso, jog ji savo 
tėvo revolverių bandė nusižu
dyti. Peršovusi sau vidurius ji 
išėjo į Gdrfield parkų. Policija 
pastebėjo ją nugabeno į ligoni,1 
nę. Nors ji ir sunkiai susižeidė,’ 
bet pasveiksianti. Kai motina 
atėjo aplankyti, Ireno labai ne
noriai su ja kalbėjo. Bet prie 
tėvo ji parodė didelį prisiriši
mą.

dyti demokratija, bet jos dar-' Markowitz nužudymų.

MMios Wqmi
Av Kvedarui, Kenosha. — 1) 

Toks įstatymus dėl ex-kareivių 
natūralizacijos,. yra kongreso 
priimtas. Vietos įstaiga turėtų 
tai žinoti. 2) Del ex-kareivių

ar užtraukimo paskolos kreip
kitės j vietos American Legion 
skyrių. Ten jums suteiks visas 
reikalingas informacijas.

t

Nekaltink Kūdikio
Verksmas yra vienatiniu bu

du, kuriuo kūdikis gali jums pa
sisakyti, kad jis jaučasi nesma
giai.

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

BAMBINO
Kūdikių Geriausia Draugas 

nepatenkins kūdikio alkio, tačiau 
jis tikrai palengvins jo skausmą 
ir apgalės jo pyktį, jei vidurių 
užkietėjimas yra to priežastimi.

Pareikalaukite veltui siun
čiamos pavyzdinės bonkutės.

Bambino galite gauti pas savo 
vaistinftiką arba tiesiai iš labo
ratorijos po 35c. už bonką.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry and So. 5th Sts.

Brooklyn, N. Y. j

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



Penkt ’ienis, Rugp. 6, 1926
vPlauk po Amerikos Vėliavą** 

Nupiginta ten ir atgal kelione j

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 

per Brcmen ar Chcrbourg
Darykite dabar planui valiuoti tėvyntn smagioje 

draugijoj jųaų tautiečių. Rugačjo menesj yra paruosta 
tam tyčia prirengimai lietuviams* kurte plauks ant 
Suvienytų Valstijų Vaidilos valdomo ir operuojamo

S. S. REPUBLIC
kuris išplauks iš New Yorko Rugsėjo 9 

arba pSitaus kaip palocius
S-S. GEORGE WASHINGTON 

kuris išplauks rugsėjo 29.
įrengimai ant visų United States Lines laivų yra 

garsus po pasaulj. Rasite erdvius kambarius, pla
čius dčnius, apsčiai gero maisto.

Apie ilplaukimus laivų
S.S. LEVIATHAN

SS. GEORGE VVASHINGTON—S.S. REPUBLIC 
S.S. PRES. HARDINĖ—S.S. PRKS. ROOSEVELT 
klauskite vietos agentu arba raly kitę pas

States Lines

Kas bus “Naujienų” 
piknike

Nori laimėti pinigų?

110 S’o. Dearborn St, ( hicago, III. 45 Broadway, New York City

12 MENESIU DEL IŠMOKĖJIMO

ecv

SOL f liti

Dabar yra laikąZįvesti į savo namus apšildymo1 reikmenis!
Nelaukit iki rudens, kuomet kainos bus augštesnes ir rhsh sezo

nas prasidės. Tiktai pašaukit Victory 2454 ir vienas musų eksper
tas atsilankys pas jus dėl iSdiskusavimo narnų apšildymo reikmenų. 
Jus pralošit, jei jus atidčliosit ir neturėsit apšildimo namo kuomet 
ateis šaltas oras. Į 24 valandas jus gausite pilnų apskaitliavinią; 
tikrai pasakysim ko jums reikia dėl to darbo. Jus galit turėti apšil
domą namų tik biskį įmokėjus, o kitus išmokėjimais j 12 mėnesių.

TAIPGI pilnas pasirinkimas plumbingo reikmenų, kaip tai: 
sinkų, vanų, lavatories, kloseto prirengi mų ir t. t.

Sol Edis & Sons,;
2118-22 So. State St 4600 W. 22nd St

CHICAGO, 1LL. CICERO, ILL.
Phone: Victory 2454 Phone: Cicero 130

TIKTAI ŠIĄ SAVAITĘ

Kloseto sėdynės po $1.50.
Pirmiau jos parsiduodavo po $2 iki $2.50 Tiktai 2 kostumeriui.

Atdara vakarais iki 7:30 vai.* vakaro. Visą dieną subatųj ir 
nedėlioj iki 1 vai. po pietų. Reikalaukit inusų kainų surašo ir kata
logo. Mes kalbam lietuviškai.

Your E/ES
Murinę Co., Dpi. H. S., 9 Ei. Ohio St., Chicago

J

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausiai! turtas 
Murinę yra iškalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis. 

Jums patiks jisai
KnygutS MEye Care” arba “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus.

Dalyvauk “Naujienų” pikni
ke, 8 d. rugpiučio, t. y. sekma
dieny. žaisk, pats juokis, kitus 
juokink ir gali laimėti dovanų 
—pinigų. Labai daug laimėji
mų, kontestą.

Kas yra lietuvių čempionai 
dainavime, kalboje, Charleston 

, . 1 šokyje?
čia mes parinksime iš dauge

lio dalyvių Chicagai čempionus:
1) Dainavimas, kuris padai

nuos dailiausia dainą, bus čem
pionas.

2) Kuris greičiausia kalbės, 
žinofria, lietuviškai ir jis bus 
čempionas.

3) Charleston šokis arba pas
kutinės mados “džiazą”, šiame 
dalyvauti rengiasi dauguma 
amerikoniško jaunimo (paei
nančio iš lietuvių.) Bus progos 
mums seniams. Vakar šoku
siems klumpakojį, suktinį, pol
ką ir valcą pamatyti, tą taip 
“prašmatnų” šokį Cherlcston, 
dėl kurio Amerika kraustosi iš 
skubos.

Apart šių dalykų verta pažy
mėti:

1) Dailiausiai merginai pri
tinkanti skrybėle.

2) Bačkų lenktynės. Jums te
ko girdėti, kad Niagaros van- 
denpuolyj įdegino ristis bačko
je gyvas žmogus. Apie tai visa 
Amerika kalbėjo. Pas mus bus 
irgi beveik taip pat. Lietuviai 
mėgins leistis kelionėn, kur — 
nežinau gal į kitą pasaulį bač
koje. Dr. P. Zalatoris apsiė
mė suteikti ūmią pagalbą rei
kalui ištikus. Jis turės savo 
“first aid” station ant vietos.

3) Base bąli tarpe dviejų lie
tuvių kliubų.

4 ir 5) ir kiti numeriai, kurių 
bus daugiau, kaip |<etvirtdalis 
šimto, labai žingeidus.

Beje, bus irgi virvės trauki
mas, tiktai kitaip, negu kur 
nors buvo.

Kas myli šiuos dalykus, lai 
būna sekmadieny naujame 
Chernausko darže. Visko pama
tys.

Visos"žaismės surinktos ir ve
damos, kaip visuomet, J. Uk- 
tverio. —Kauno Juozas.

lšNew Yorko tiesiai į Klaipėdą
TREČIA

Didele Chicagos Ekskursija
I LIETUVA

Laivu “ESTONIA” 21 Rugsejo-September 1926
ne reikia mainyt laivo 
visu keliu vandeniu 
ant to paties laivo 
iš uosto į uostą

Entuzijastiški laiškai nuo pasažierių dalyvavusių pirmoje eks-
• • • •• • .• • • -a • ___ __ • _ _

gundė
Baltijos Amerikos Liniją 

parengti dar vieną tiesų išplaukimą 
į Klaipėdą

21 Rugsėjo-September 1926 
ant laivo “ESTONIA”

kurį malonėjo aplankyti gerb. delegatai paskutiniojo S. L. A. 
Seimo Brooklyne, laike kada tas laivas stovėjo uoste.

Pilnom žiniom malonėkit kreiptis į:
NAUJIENOS 

1739 So. Hahted St., Roosevelt 8500 
SAWICKAS

726 W. 18th St., Tel. Canal 1603
V. M. STULPINAS

3311 So. Haltded St., Tol. Y ar d 8 
UNIVERSAL STATE BANK

3252 So. Halsted St., Boulevard 
JOHN L ZOLP

4559 So. Paulina St., Tel. Vardu 
VINCENT M1LASZEWICZ

1725 *W. 47th St., Tel. Yards 4389

PAUL BALTUTIS & CO.
901 VV. 33rd St., Phone Blvd. 2126 

CENTR A L MANUFACTURING 
DLSTRICT BANK \ .

1112 W. 3oth St., Boulevard 6310 
J. P. EVVAL1) & CO.

810 W. 33rd St., Tel. Yards 2790
S. L. FAB1ONAS ( > ?> •

809 W. 35th St., Tel. Blvd. 0611 
METROPOLITAN STATE BANK

2201 W. 22nd St., Tel. tanai 1955

6062

0700

0145

NAUJIENOS, Cfilčagu, Ifl.
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H IŠPARDAVIMAS PETNYČIOJ IR SUBATOJ M

| Svarbus Žingsnis Lin- | 
| Kui Žemesniu Kainų I 
H Del sumažinimo musų išlaidų, mes gal būt paskelbsime dar žemesnes kainas negu Įj 
g dabar. Mes norime paskelbti savo geriems kųstumeriams, kad po rugpiučio 31 die-
B rios, 1926, ši krautuvė nebeduos daugiau Merchandise Tikietų ir Trading Štampų. Bet ' jg 

leisime tokiomis kainomis, kurios bus žemesnės negu dabartinės žemos kainos.

SKELBIAME RUGPIUČIO MENESIO PASIŪLYMUSI
(įražųs, Geros Rųšies Apatiniai

Moterys gali pirkti čionai (kur už pinigus nupirks daugiau), saugiai ir ekonomiškai, nes kainos 
yra žemos ir tavorai puikiai išrodo. Šis smart rinkinys apatinių yra paskirtas dėl 2 dienų išparda
vimo. Yra labai daug modelių dėl pasirinkimo. i t t 4. Ji. ji

Moterų Chemises, bodice stylių. Gražiai trimuo- 
tos su leisais. Pasiūtos iš voile, gražaus dimity 
ir nainsook. Spalvų: peach, orchfd, ružavos, 
nile, ir mąize. Mieros 36 iki 44. Šiame išparda
vime, paprasta^ $1.25, po 94c
Moterų Princess Slip, pasiūtos iš “None Kling” 
materiolo. Bodice stylių, hemstitehed. Spalvos:

Moterų Ekstra Mieros Kelnaitės, šilkinės, sati- 
ninės, ekstra didelės, besitempiančios per ke
lius. Spalvų: baltos, peach, orchid ir pink, mie
ros 29 iki 31, paprastai $1.25, dabar po 94c

«
Moterų Voile Francuziškos Kelnaitės ir Step- 
Ins. Padelkos gražiai trimuotos su leisais ir ran
koms atsiuvinėtos, mieros 23 ir 25. Ružavos, 
peach, orchid, nile ir piaize. Tai nepaprasta 
vertė šiomis pigiomis kainomis. Pardavimo 
kainą 54c

ružavos, peach, orchid, maize, nile ir rožinės.
Mieros 36 iki 44. Tai yra nepaprasta vertė
$1.25, po . • 94c

X

Moterų Gowns, pasiūtos iš Windsor crepe, gražios dimity batiste, slip over stylių. Ružavos, peach, 
orchid ir baltos. Dailios arba su leisais. Pilnai sukirptos, ruimingos. Paprastų ir ekstra mierų 16 
iki 20. Tuos gowns paprastai $1.25, išpardavimo
Moterų Gowns, slip over stylių, rankomis at
siuvinėtos, kitos trimuotos su leisais. Voile, di
mity ir batiste, ruimingos. Spalvų: flesh, ruža
vos, orchid ir baltos. Mieros 16 iki 17, papra
stai 69c, po / * 54c
Moterų Kelnaitės, besitempiančios prie kelių, 
iš crepe, dimity ir batiste, trimuotos, mieros 
27-29, paprastai 69c, dabar po 54c

kaina 94c
Moterų Princess Slip, bodice stylių, su petnešo
mis, trimuotos. Pasiūtos iš dimity, muslino ir 
nainsook. Spalvų flesh ir baltos. Mieros 36 iki 
44. Siame išpardavime 54c
Moterų Chemises, bodice stylių. Pasiūtos iš 
voile, dimity ir nainsook. Su leisais arba ran
komis išsiuvinėtos. To pačio materiolo petne
šos. Spalvos: flesh, orchid, peach ir baltos. Mie
ros 36 iki 44. Specialiai šiame išpardavime 54c

The Larkin Store—Second Fkor > t b Ul %

I ThLarkinSfore
BALTIC

120 N. LaSalle St.

jį "fflhereMoney
^oath Ashland Avė. at 47th Streel
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Kviečiame Visus Lietuvius ir Lietuves Atvykti i

G. Chernausko Darza

$150.00
IV CHARLESTON KONTESTAS

NAUJIENŲ KVIESLYSNaujienų piknikas sujudins visą miestą!Rengkitės ir tėmykit kas bus toliaus

Bačkų lenktynės 
Bėgimas iš kitos pusės 
Čeverykų lenktynės 
Virvės traukimas

Didysis Naujienų Pikniko 
Programas prasidės 

2 vai. po pietų

I BEGTINES 50 YARDŲ
Vyrų virš 50 metų 
Moterų virš 50 metų 
Vyrų virš 25 metų 
Moterų virš 25 metų 
Vaikinų virš 20 metų 
Merginų virš 20 metų
Vaikinų virš 16 metų 
Merginų virš 16 metų • 
Vaikų virš 10 metų 
Mergaičių virš 16 metų 
Vaikų virš 7 metų 
Mergaičių virš 7 metų

III GABUMŲ IR APSUKRUMO 
LENKTYNES — MOTERŲ

II GABUMŲ IR JĖGOS LENKTYNES 
— VYRŲ

Dr. Montvidas ir 
Dr. Zalatorius 

prižiūrės Sveikatos Departmentą

Charleston kontestas — vyrų 
Charleston kontestas — moterų

1 Dainavimo kontestas
2 Arbūzų kontestas
3 Juoko kontestas
4 Greičiausio kalbėjimo kontestas
5 Naujienų platinimo kontestas, t. y.

Kas daugiaus gaus piknike Naujienoms 
prenumeratorių 
$150.00.

susijuoskite diržais, kad kas netruktų iš juokų!

1 Bėgimas po dvi
2 čeverykų lenktynės (kitaip) 
3—Skrybėlių kontestas

Kiekvienam laimėtojui teks atatinkafna dovana iš bendrojo dovanų fondo
Taisykite kojas ir balsus
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Lifciuvm Rateliuose
Iš “Birutės”

Daug skaitau “Naujienose” 
apie Birutės darbus ir stebiuosi 
birutiečių pasišventimu. Ne
nuostabu, kad birutiečiai šiais 
metais susilauks chicagiečių ne 
tik moralės, bet ir materialės

paramos.
Visokeriopas Birutės rėmėjas 

muzikas P. Sarpalius, laikinai 
išvažiavo vakacijom pas p. Va
nagaitį ant 66 ir Campbell Avė. 
Muzikas P. Sarpalius tvarko 
vieno veiksmo operų “Gegužės 
Karalaitę”. Prirengs partijas 
solistams ir orkestruos tų gra
žų veikalų.

Birutės sekretorius Al. Mice- 
vyčia ir-gi nesnaudžia. Jis

Kviečiame Apsilankyti
Visus Naujienų Pikniko dalyvius prašome 

užeiti pas mus ir pasimatyti:

Stella Malinauski
Puiki Vieta Pasilsiui

Leafy Grove
Ant Archer Avė., blokas nuo Kean Avė.

Justice, III.

ruošia spaudai Birutės istorija.T Prašalinkime bereikalingus ir 
Sulauksime naujos knygos. (tuščius ginčus bei užsipuldinė-

Birutės choras su upu lanko jimus, o susirinkimai vėl bus 
repeticijas, kurios labai vyksta.' skaitlingi. Ir tai turi būti pa- 
Viena iš sunkiausių p. Vanagai-Į dury ta, nes palaikyti Bendrovę 
čių dainų jau išmokta. Šių me- (.visų yra pareiga.
tų atidarymo koncertas bus la- kutiniųjų šešių mėnesių Ben- 
bai įdomus savo
Nauja, negirdėta, neregėtų. Bi- j Tai geras ženklas, 
rutiečiai vyrai ruošiasi
“Fordukų” (poupurį iš 14 linu-, parduota.
dies dainų). Teko nugirsti apie duoti, 
“Generalę repeticijų” iš geriau- Pirmo 
šių solistų ir artistų.

Dr.- Kasputis, buvęs pirmasis miausia jianuikinkime privatiš- 
Birutės tenoras, šiais metais kų paskolų, -tai tada galėsime 
apsiėmė dalyvauti koncertuose. 
Komp. Vanagaitis rašo jam ko
miškų arijų. Reikia tikėtis, kad 
Dr. Kasputis bus neblogesnis 
komikas už Dr. Kliaugų.

Birutė sulaukė tenorams pa
ramos. P. Ribt)kasK atvyko ls 
Clevelando į Chicagų, pristojo 
prie Birutes. Jo malonus bal
sas žavės šiemet chicagiečius. 
Dainininkas Ribokas pirmiau 
gyveno Brooklyne ir Clevelande. 
Visur dalyvavo koncertuose su 
geromis 
praturtės 

’ truko.
Seniej i

kai šiais metais sutiko dalyvauti 
Birutėj. DMn. p. Stogis, K. 
Sarpalius, pianistas: Byanskas, 
Jozavitas, Olis; artistai: Dun
dulienė, Gulbinienė, Petravičiu- 
tė-Miller, Kemėšis (ir chore dai
nuoja), širvis, Auryla ir kiti. 
Vienu žodžiu, Birute šiais me
tais plačiai užsimojo dirbti ir 
dirba. Sekanti žiema tikrai bus 
meno šventė.

Darbininkai Naujienų 
Piknikui

Kraujo, odos", chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Begiu pas-

programa, d rovė turėjo $11,500 įplaukų.
Bėda tik ta- 

Išmokt1 me,. kad dar daug šorų nėra iš- 
, O kol jie nebus pa r- 

tol vis bus trukun/as. 
morgičio atmokoj imas 

padėties daug nepalengvins. Pir-

pasekmėmis. Birutė 
tenorais, kurių labai

rėmėjai — dainium-

tai tada galėsime 
I kalbėti apie dividentus visiems, 
o ne vien tik draugijoms. Juk 
visų šorai geri.

Jau kelinti metai kaip eina 
agitacija dėl Šerų pardavimo. 
Nelaimei pardavinėjimas eina 
labai lėtai. Vienas, kitas direk
torius pasižymi pardavinėjime, 
o eiliniai šėrininkai snaudžia. 
Ko ir norite, jei šėrininkai susi
rinkimų nelanko.
komitetas Šerų pardavinėjimui, 
bet pasekmės ne kokios. Štai 
kur gera proga Maskvos rėks
niams savo energijų naudingam 
darbui sunaudoti.

Reikia įvesti balsavimų nuo 
serų. Vėliau ar ankščiau tai 
turės įvykti. Kaip girdėti toki 
permaina paskatintų žmones Še
rus pirkti. O serai parduoti yni 
būtinai reikalinga.

—- šėrininkas.

Yni išrinktas

Cicero Žinutes
Su lenkais susidėjo — 

nuostolių turėjo.

The Kean Inn
Pietai ir Šokiai

Kean Avė. & 83rd St.
Justice, III.

ŪAK GROVE GASOLINE STATION
Red Hat & Ice Gream Stand

Kean Avė., prieš Tautiškas Kapines 
Justice, III.

PLEASANT PLACE TO DINE 
Chas. Makutenas, Savininkas 

Willow Springs Viešbutis 
Mebelioti kambariai ir garažas 
Archer Rd., Willow Springs, III.

Ciceru
Tušti ginčai Lietuvių Liuosybės 

Namo Bendrovės susirinkime. 
— Kas Bendrovei reikia da
ryti.

Lictuvių Liuosybės Namo 
Bendroves korespondentas sle
pia tai, kas buVo pusmetiniame 
susirinkime svarstoma^ Vasa
ros karščiais sutrinkimai pa
prastai yra skystokai lankomi. 
O ta diena, kaip tyčia, buvo ne
paprastai karšta, žmonių į su
sirinkimų atvyko koks šimtas, 
nors Bendrovė turi apie 500 šė- 
rininkų. Vadinasi, didelė dau
guma nepaiso, kaip Bendroves 
'•reikalai yra tvarkomi. Tai di
delis apsileidimas. Reikia šio
kiu ar tokiu budu juos pritrauk
ti. Bet toj kryptyj nieko nėra 
daroma. Priegtam patys susi
rinkimai yra vedami taip, jog 
atbaido ramius žmones. Imki
me kad ir pusmetinį susirinki
mų. Tokiame tvankiame ore 
praleista valanda suvirsimi lai
ko tuštiems ginčams: šmeiži
mams “Naujienų” ir jų kores
pondento . Vienas didvyris ko
respondentų patarė už liežuvį 
pakarti, 
davatkos. 
tis,\ taip, 
tik tame,
lyj raudonojo

Tai vis daro Maskvos
Jie labai norėtų elg- 

kaip Maskvoj. Bėda 
kad Dėdės Šamo ša- 

teroro negalima

Kean Avė., 1 blokas nuo Archer Avė.

DYKAI ŠOKIŲ SVETAINE PAS

DYKAI ŠOKiy SVETAINE PAS 
Stanislovą Svilainį 

Tyrame ore po dideliais aržuolais

Antaną Klimaitį
Tyrame ore po dideliais aržuolais

Kean Avė., 1 blokas nuo Archer Avė.

Kaip sakiau, visa valanda su- 
viršum buvo praleista “Naujie
nų” smerkimui už tai, kad ten 
buvo su pašaipa atsiliepta apie 
komiteto gabumus. Būtent, 
kad iki penktos valandos po pie
tų tas komitetas nesurengė iš- 
laimėjimo ir laukė tol, kol lyti 
pradėjo. Ta pastaba buvo tei
singa ,tik nebuvo paminėta, kad 
vieni komiteto nariai dirbo išsi
juosę, o kiti nesiteikė net į išva
žiavimų atvykti. Priegtam se
rijų. išvažiavime nebuvo, tad 
v^rgu laimėjimas butų įvykęs, 
jei net nebūtų liję. Visa tai, 
rodosi, aišku. Bet Maskvos 
mekleriams reikėjo jug progos 
paplūsti “Naujienas”.

Ar begalima po tokių kome
dijų skųstis, kad susirinkimų 
niekas nebenori lankyti? Ži
noma, kad ne. Kuris rimtas 
žmogus norės visų yalapdų klau
sytis plūdimų prieš “Naujie
nas”. Juoba, kad tiems ’mask- 
vinių šukavimams nėra jokio 
pagrindo. Kai kuriems nariams 
visa tai tiek įgriso, jog jie nėi 
išsižada savo pinigų, negalėdami 
bolševikiškos demagogijos kęsti.

Negaliu iškęsti neparašęs apie 
musų lietuviu nesusipratimų. 
Važiuojant gatvekariu atsisėdo 
šalę manęs mano kaimynas. 
Žiūriu, skaito lenkų laikraštį 
“Dzennik Chicagowski”. Aš pa
klausiau jo, ar jis myli priešus, 
jei ta laikraštį skaito. Kaimy
nas teisinasi; girdi, mano žmona 
jau kelinti metai jį skaito ir 
prenumeruoja. ’

Kai aš jam parodžiau “Nau
jienas”, tai jis nustebo. Esu ir 
lietuviai jau toli pažengę, pir
ma savo dienraščio neturėjo. 
Aš jam paaiškinau, kad lietu
viai jau senai turi “Naujienas”, 
tik bėda su juo, kad jis lietuvių 
priešus remia.

Tas pats žmogelis persikvietė 
iš Chicagoš polskus žydelius 
kambariams popiąruoti. Už du 
mažus kambarius jie atlupo $50. 
Tuo tarpu aš už išpopieravimų 
savo dviejų daug didesnių kam
barių užmokėjau tik $26.00. 
Priegtam ir darbų daug geriau 
atliko. Kai aš jam savo kamba
rius parodžiau, tai jis nenorėjo 
tikėti. Tašyk aš jam patariau 
nueiti pas* Kaz. Andrejumi 
(1337 So. 50 Ct.), kuris man tų 
darbų atliko.

Dabar jis įsitikino, jog jis 
liko apgautas žydų, kurie garsi
nasi lenkų laikraštyj.

Tuo tarpu K. Andrėjunas yra 
gerai žinojnas Cicero lietuviams 
kaipo sąžiningas žmogus ir ge
ras popier uoto jas. Jeigu tas 
lenkus remiųs lietuvis butų 
kreipęsis pas savo tautietį, tai 
kambarių išpopiera'vimas jam 
butų atsiėjęs pigiau ir pats dar
bas butų buvęs atliktas geriau.

, — J. Butkus.

Visi žeminus įvardyti Naujie
nų Pikniko darbininkai, kviečia
mi atvykti į Chernausko dar
žų, nedėlioj, rugpiučio 8 d., 
1926, apie 10 valandų iš ryto, ir 
pagelbėti Naujienų vedėjams 
suteikti kuogeriausį patarnavi
mų visiems svečiams ir vieš
nioms atvykusioms į piknikų.

J. Auryla
J. Ascilla
J. Bočiunas
Mrs. Bočiunienė
V. Briedis
J. Bielevičia
Iz. černauskas
W. čepelis
V. Galskis
J. Grigaitis
J. Grabauskas
J. Gumauskas
Ch. Juršis
Mrs. A. Juršienė
J. Jokubauskas
Mrs. L. Juršienė
J. Kaulinas

' Dr. J. W. Beaudette
VIRSIU ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valanda:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall LUvdj

TELEFONAS CRAVVFORD 1480
TELEFONAS CANAL «464

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

S AKIŲ SPECIALISTASJET~,.O -—v —---------
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
vaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

J. Mickevičius 
Mrs. Mickevičienė 
P. Miller 
Juoz. Mickus 
M r. Monkus
A. Norbutas
B. NamajUška 
J. Navickas 
T. Paplauskas 
V. Počkauskas 
P. Radžiūnas 
T. RypkeviČius 
Mrs. šmotelienė 
B. Skurkis 
J. Subačius 
P. švclnis 
J. Vi lis 
A. Vilis 
J. Valiulis 
A. Zymontas

KAZIMIERAS 
MARTINAVIČIA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 3-čią dieną, 11 valan
dą vakare, 1926 m., sulaukęs 
20 metų amžiaus; gimęs Chica- 
goje, paliko dideliame nuliūdi
me savo tėvus, seseris: Ameli
ją, Zofiją ir brolį Augustiną. 
Kunds pašarvotas, randasi na
muos^ 2858 W. 39th St,

Laidotuvės įvyks Subatoje, 
rugpiučio 7 dieną, 8 valandų iš 
ryto iš namų j Apveizdos Dievo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Kazimiero Marti- 
navičio giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse Ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, /
Tėvai, Seserys ir Brolis 
Martinavičiai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus, Tel. Canal 3161

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje 
laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
atčs.

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

SKYRIUS: 
8238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

m •
A'NTA’NAS' JCmUŽIS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
rugpiučio 3-čią dieną, 11:00 va
landą ryte, 1926 m., Woodboro, 
Wis., sulaukęs 52 metų am
žiaus; gimęs Kauno rėd., Tel
šių apskr., Retavos parapijoj, 
Stumbrių kaimas, palikdamas 
dideliame nubudime moterį 
Leokadiją, po tėvais Budginai- 
tę, 2 dukteris: Domicėlę 15 me
tų ir Marcelę 11 metų, seserį 
Marijoną ir švogerj Vincentą 
Skimelj. Lietuvoj seseris Juli
joną ir Barborą, brolį Juozapą 
ir brolienę. Kūnas pašarvotas, 
randasi. 4056 So. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
rugpiučio 7 dieną, 8:00 valan
dą iš ryto iš namų j Nekulto 
Prasidėjimo Panelės Švenčiau
sios parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Antano Jokužio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Sesuo 

ir Švogeris
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

Boulevard 4189

A. MASALSKIS
Graborius

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

‘ 3307 Auburn Avė,
Chicago, III.

.......... .......................................

Phone Boulcvurd 5203
Privatiniai Ambulansal

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar nakt]

1646 W. iGth SU Chicago

Siųskit Naujienas
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

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

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garan I uojame visą savo darbą, ir 
žemas mu>ų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai 

j 545 West 47th Street 
N e te Ii Ashland Are.
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VYRAI IR MOTERYS
Sekamomis ligomis:

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

tiškų Ligų.
Yra užkviečiąmi atsilankyti pas 

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

priežastį i tam tikslui yra vartojama 
mokslinė laboratorija:

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

zaminavimai.
Per trisdešimtį metų Dr. Ross spe

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

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

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

pas

Specialis pakvietimas visų 
kataliku ir parapijony

Broliai ir seserys katalikai!
Jus jau žinote, kad ateinan

tį sekmadienį, rugpiučio 8-tų d. 
įvyksta garsus ir didelis Nau
jienų piknikas, kuris pripildys 
dideliu džiaugsmu ir artimo mei
le visų žmonių širdis. Tūkstan
čiai žmonių susirinkę į puikų 
černausko daržų, broliškoj mei
lėj, sutikime ir geriausiame upe 
praleis dienų ir užmirš savo 
vargus ir.bedas.

“Linksminkitės ir džiaugki- 
tės, o ir Tėvas mano, ir visi dan
gaus angelai džiaugsis su ju
mis”, sako Jėzus. Ir Naujienos 
skelbia linksmybę ir palinksmi
nimui savo skaitytojų, draugų 
ir rėmėjų rengia tų didelį ir pil
nų linksmybių piknikų.

“Mylėkit kits kitų, o Dievas 
mylės jus*, sako garsus prana
šas. Taip sako ir Naujienos, ir 
rengia šį puikų piknikų, kad pa
mylėjus savo skaitytojus, drau
gus ir rėmėjus, ir visų draugų 
draugus.

Atvykit broliai katalikai ir 
linksminkitės kartu su visais 
naujieniečiais šioj didelėje iš
kilmėje — Naujienų piknike!

NAUJIENŲ KVIESLYS

ligų

B. M. Ross, M. D 
čiamas ligas, tegul atsilanko 
Dr. Uoss su pilnu užsitikėjimu, kad 
čia gaus gerinusį medikai} gydymą. • 
Bus suteiktas tas pats gydymas ku
ris yra išgelbėjęs tuksiančius žmo
nių nuo suirimų proto, paralyžio, lo- 
comotor-ataxia, beprotybės, nuo am
žino 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 speciklio gydymo, ku
ris stimuliuoja giles (glands) kuris 
suteikia syvus kraujui, kuris pagelb
sti atgaivinti vikrumą ir stiprumą. 
Nieko nėra viršgamtiško apie 
Dr. Ross pasisekimą. Tai yra natu- 
ralė pasekmė. j

Trisdešimties Metų 
Praktikos

Atsilar.kykit pas jį, jis 
paaiškins jums visai dykai, 
galit išsigydyti nuo vyriško 
yimo. šitą pasekmingą 
Dr. Ross įgavo nuo užganėdintų pa
cientų, kurie rekomendavo jo gydymą 
savo draugams.

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

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

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

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

terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po-pietų. NedSliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų, l’anedėliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Dvidešimtis penki metai tame 
pačiame name 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

maloniai

nusilpnė-
gydymą

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
Skelbiasi Naujienose, i
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Pranešimai
SVARBUS PRANEŠIMAS 
CIIICAGO8 LIETUVIAMS 

('hieagos Lietuvių Draugijų S. P. 
yra didžiausia lietuvių savi še 1 po s 
draugija (Jucagos mieste. į šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
1r moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs į šią draugiją 
yra liuosus išvažiuoti iš ('hieagos į 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagojc. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
i Naujienas, 1739 So. Halsted St. 
čia galėkite išpildyti aplikaciją įsto
jimui į ( hieagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 

Pertat verta Chicagos 
pasirūpinti. kad 
dienai liktumėt

lietuviams 
gruodžio 
draugijos nariai

iki

L.

JIESKO MRTNERiy
REIKALINGAS partnervs prie 

siuvėjo biznio. Su sąlygomis pasi
tarime. Gali atsišaukti vyras arba 
moteris. 6912 So. \Vestern Avė. 
Tel. Hemlock 3736.

ĮVAIRUS StaBIMAI
STOGDENGYSTR

PARDAVIMUI PADAVIMU! NAMAI-2EME NAMAI-ZthiE

I 
t-

ISRENDAVOJIMUI
RENDON flatas 3 kambarių. 
Brighton Parkuose.

2617 W.’40th Place

STORAS aut rendos, 4 kambariai 
dėl pagyvenimo, visi naujos mados 
įtais\m:<-. Storas tindamas dėl vi
sokio biznio, netoli lietuvių bažn\- 
čios. Taipgi i;un\ n.*č(am name 5 
kambariai ant rendos^ 1434 South 
49th Ct. Savininkas gyvena 4936 W. 
l lth St., Cicero, III.

PASIRENDAVOJA moderniškas 
kambarys vienam vaikinui. Gera 
transportaciįa. 6515 S. Talman Avė. 
Tol. Prospret 10210.

SIŪLYMAI KAMBARiy

STOGDENGYSTft j GROSERNE, užkandžiai, delika- 
Jusų stogų prakiurimas užtaisomas tesen, ice cream, clgaretai, cigarai 
ir garantuojamas už 14. Automobl- pardavimui 1536 W. 14 St. Cannl 

998.
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trukų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia slogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J, 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė, Phcr.e Lawndale 0114.

PARDAVIMUI gąsdino stotis, pi
nigų uždirbimo viela, 10 metų ly
ses, 3800 S. Ashland Avė. Lafayette 
4158.

I'uri būti par- 
r smulkmenų 

pasiūlymą. ’
EXTRA Bargenas 

duota saldainių 
krautuvė už geriausi 
Priežastį patirsite anl vietos. 5613 
So. Racine Avė.

Pardavimui Namai

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA pinigų, parduosiu savo 

Krell Auto Grand Grojikų Piahą už 
$95. Joseph Demboski, 2332 W. Mad- 
ison St., Ist fl.

MOTERŲ
REIKIA moterų darbui nuo štukų 

namie. Lengva išmokti, gera mokes
tis. 159 N. State St. Room 1632.

REIKALINGA moteris ar mergi
nu prie namų darbo. Valgis, guo
lis. 3800 S. lanerald Avė.

PARDAVIMUI pigiai bučer 
nė ir grosernė. Gera vieta, se
nai išdirbtas biznis. 'Priežastis 
pardavimo — liga. Greitai atsi
šauki!.

5256 S. Princėton Avė.

_l PARDAVIMUI mūrinis na- 
PARDAVIMUI grosernė ir ken-'mas, 7 ir 7 kambarių, maudy

nės, elektra, karštu vandeniu 
apšildomas, aržuolo trimingas, 
labai graži vieta — parkas, pu
sė bloko nuo bulvaro, parduo
sime pigiai, įmokėti tik $2,500, 
kitus kaip rendą. 5422 South 
Carpenter St.

t BEVEIK dar naujas 5 kam- 
r*^k'n-l ,)nr’V medinis namas, maudy- 

netoli nes, elektra,

džių krautuvė. Parduosiu pigiai, nes 
vienas negaliu apsidirbti. 4223 So. 
Wells St.

PARSIDUODA grosernė su fur- 
niČiais ar be jų. Geras Išdirbtas 
biznis. Pardavimo priežastis — va
žiuoju Lietuvon. 4508 S. \Vood St.

PARDAVIMUI arba mainymui 
krautuvė nesvaiginamų gėrimų, ci
garų, saldainių, mokyklos i 
iių, taipgi I augšto mumis ir 
rų garažas, geroje vietoje, 
lietuvių mokyklos. 2734 W. 43 St. 
Lafayette 6584.

REIKIA DARBININKU
PARSIDUODA kendžių krautuvė.

1417 So. Union Avenue
PARDAVIMUI groesrnė su 

arba be namo; 
ar namo, geroj vietoj 
Emerald Avė.

VYRŲ

namu 
mainysiu ant loto 

34(1(1 South

Pardavimas Prasidės 
sekamą nedėhlieni 

Liepos 18, 9 vai. ryto 
54 mūriniai namai 54 

Pardavimui gatavi gyvenimui
Atailankykit anksti gausit didelį 

pasirinkimą
$250 cash, $50 į mėnesį

Nusipirksite bile vieną iš jų
Už biškj jmokėjimo, mes palaiky

sime jums namą kokį jus Išsirinksi
te. Atsilankykit anksti ir atsiveskit 
saVo šeimyną. Jei jus nepirksite, tai 
bent pamatysite didžiausį lių metų 
bargeną.

5 kambarių, tile vana, furnas šil
domi, cementiniai šalytukiai 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.

8AWIAK & CO.
Statytojai

7181 W. Grand Avė.

visi parankumai, 
barnė dėl karvės ir vištininko, 
žemės 90x125;' Įmokėti tiktai 
$1000, kitus kaip rendą. 5530 
So. Kast ne r Avė.

NAUJAS mūrinis namas, 4 ir 
4 kambarių, aržuolo trimingas 
ir floras karštu vandeniu apšil- 
(lomas, įtaisytas pagal vėliau
sios mados. Įmokėti $3000, ki
tus kaip rendą. 4640 S. Sacra- 
inento Avė.

4 PAGYVENIMŲ namas, vi
si po 5 kambarius, maudynės, 
elektra, visi parankumai, kam
pinis lotas, 75X125, graži vie
ta, arti mokyklų ir parkas už 
pusės bloko. Įmokėti $4,000, ki
tus kaip rendą, ar mainysiu 
ant mažesnio namo ar loto.

6602-04 So. St. Louis Avė.
NAUJAS mūrinis 6 kamba

rių bungalow, Įtaisytas pagal 
vėliausios mados. Įmokėti, tik 
$2,500, kitus kaip rendą.

5329 So. Homan Avė.
NAUJAS mūrinis 6 kambarių 

bunga1ow, įtaisytas pagal vė
liausios mados, beismentas 9 
pėdų aukštumo, gražus frontas, 
galima kokį biznį uždėti. Įmo
kėti .$2500. . 6955 So. ..Wash- 
tenaw Avė.

4 PAGYVENIMŲ medinis na
mas, visi po 4 kambarius, gera
me stovyje namas. Įmokėti tik 
$1500, kitus kaip rendą.

3442 So. VVallace St.
PARDAVIMUI naujas mūri

nis namas po 6 ir 6 kambarius. 
Įmokėti tik $3,500, kitus kaip 
rendą. 6734 S. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI 8 metų senu
mo namas, 4 ir 4 kambarių, 
aukštas beismentas, maudynėj, 
elektra, namas išrodo kaip nau
jas. Įmokėti tik $2,500, kitus 
ant lengvų išmokėjimų.

3952 S. Rockvvell St.

PARDAVIMUI delicattessen sto
ras, sandvičių, cigarų, ice cream. 
Greitai parduosiu už teisingą pasiū
lymą. Tel. Fairfax 0035.

PARDAVIMUI grosernė, maža, 
pigiai. 3346 S. Union Avė. PARSIDUODA muro namas 2 fla

tų po 6 kambarius, karštu vandeniu 
šildomas ir muro garadžius 2 karų. 
Turime greit parduoti ir todėl leisim 
pigiai arba mainynim ant bungalovv 
arba kito mažesnio namo.

7013 So. Washtenaw Avė.

MUMS reikia 10 vyrų pilnam 
nrba dalinam laikui, dėl par
davinėjimo. Didelis komišinas 
Klauskite Duback.

712 W. 63 St.

PAS 111E NI) A VOJ A kambarys 
dėl vieno aria dviejų vyrų. Tū
li būti švarus ię mandagus. Ar
ti parko ir Illinois Central R. 
Hoad. 1209 E. Marcpiette Rd.

Brighton Park 
k p. mėnesinis 
d. rugpiučio, 
Jokantų nanu 
Visi nariai 
lyvauti, nes daug yra svarbių daly- į Tel. Fllirfa\ 3689. 
kų aptarimui. Atsiveskite ir naujų 
narių prisirašyti prie S. L. A. 176 
k p. — A. Trejonis, Sek r.

176 
susirinkimas įvyks 6 
30 vai. vak., brolių 
4138 Archer Avenue. 

ir narės malonėkite da-

krautuves, jos pertoli viena nuo ki
tos dėl vieno žmogaus apžiūrėjimo. 
Tel. Rogers Park 0860, po ^vakare 
šaukit Kiklare 0683.

PARSIDUODA pigiai bučernės 
iccboksis, kalnele ir mašina kelbu- 
soins kimšti. 3559 So. Union Avė.

Birutės Choro Valdybos susirinki
mas įvyks penktadienio vakare, rug
piučio 6 d., Raymond Chape), 816 W. 
3Ist St. Pradžia 8 vai. vak. Esate 
kviečiami rėmėjai ir choro nariai, 
nes bus svarstoma prisirengimas Bi
rutės apvaikščioti dvidešimtis. metų 
savo jubilėjų.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Domės Ponioms ir 

Panelėms

REIKIA vyrų visam arba dalie 
laikui, pelningas darbas, nereikia 
pardavinėti, gera mokestis, atsišau- 
kit nuo 9 ryto iki 8 vakaro.

Mr. Elgart, 
Room 324, 

160 N. La Šalie St.

'PARDAVIMUI delikatesen, 3 gy
venimui kambariai iš užpakalio, 
dalinai su rakandais, pianas. Dykai 
šviesu, gasas, šiluma, už $375. Tel. 
Michigan 0237.

PARDAVIMUI grosernė, geroje 
virtoje; kas tą apielinkę žinot, tai 
suprantat koks biznis ir kas tokį 
biznį mylit malonėkit atsišaukti,

Kreipkitės:

4958 S. Wentworth Avė.

Birutė

Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubui 
mėnesinis susirinkimas įvyks šeš
tadieny. rugpiučio 7 <f, 8 vai. va- 
k:ir<h Ghicago.s Lietuvių Auditorium

kliubiečiai esate kviečiami pribūti 
i susirinkimą paskirtu laiku.

A. J. Lazauskas, sek r.

(hieagos Lietuvių Draugijos Sa- 
tarpinės Pašalpos susirinkimas 
yks nedėlioj, rugpiučio 8 d. Ma-

oni(
ir N irth Avė. Draugai malonė- 
susirinkti laiku užsimokėti 

duokles, taipjau priduokite 
intrašus, kurie persikėlėle i 
vietas. —X. Saikus, rašt.

kuopos mitingas 
rugpiučio 7 d.,

ki

įvyks 
nuo 8 

Imte,

šomi laiku susirinkti. —Rast.

Garsaus Vardo Lietuvaičių Drau
gija turės mėnesinį susirinkimą 
rugpiučio 6 <1., 7 vai. vakare, Davis 
Sq. Parko sv 
ges malonėkit 
nes daug yra reikalų.

. Gerbiamos drau- 
butinai susirinkti, 

D. B. rast.

Lietuvių Laisvės Kliubas laikys 
(mėsinį susirinkimą šeštadienį 
gpiučio 7 d., 8 vai. vakare,

ditoiium svet.. 3133 S. Kalstei 
Gerbiami draugai, malonėkite 
laiku priimti, nes turim daug 
kalų dėl apsvarstymo.

K. J. Demereckis, rašt.

Au
st.

rei

Draugystės Palaimintos Lietuvos 
msirinkimas įvyks 1 vai. |m> pietų,

tuvių Auditorijoj.
Margevičius,

Draugystė Lietuvos Vėliava Am. 
Nr. 1 laikys susirinkimą rugpiučio 
8 d., paprastoj svetainėj. Nepamirš
kite draugai ir draugės atsilankyti.

J. Dabulskis, rašt.

SLA 185 kuopos, Indiana Harbor, 
Imi., mėnesinis susirinkimas įvyks 
ruvpiučio 6 d,, 7 vai. vakaro, I. y. 
penktadieny, Ketharine llouse sve
tainėje, 3891 Deodar gal. Visi na
riai yra kviečiami atsilankyti į su
sirinkimą, nes yra daug svarbių 
reikalų. —Valdyba.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
| savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve- 
ranti pažymėtame zone, o da neap- 
r lipinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite Šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Hslsted St. (Tel. 
Rnnlevard 96631

Pranešima. Town of T.nke lie
tuviams. kurie gyvena tarp f.nflin,

REIKALINGAS žinojus ant ūkės 
kuris moka karves milžti. Joe Zubri- 
ski, Goodman, Wis. /

PARDAVIMUI Storus cigarų, 
džių, 3 kambariai gyvenimui, 
dos $25, 3 metų lysas. 1063 
Buren St.

kcn 
ren- 
Van

BRIGHTON PARKO 
BARGENAI!

Vėliausios 1
Yorko madų

Gaminame 
šinomis, kas 
kainas žymiai

Paryžiaus ir 
skrybėlės, 
rankomis ir 
duoda galimybes 

i nužemini i.

Boto: šilko gėlės ran 
bo įgijama žema kaina.

DEŠRŲ stofferių. Didelė alga.
, 46th ir Packers

Avė., Stock Yards. •
Xew Guggenheim Bros.,

PARDAVIMUI grosernė su 4 rui 
mnis gyvenimui; išdirbta biznh 
vieta. Kreipkitės 834 W. 33 St.

BUčERNfi ir grosernė, senai įs
teigta, ant Weste’*n Avė., netoli 
Marųuette Road. Turiu parduoti iš 
priežasties ligos, kaina $3750. 
imsiu į mainus bungalovv.

6641 So. VVcstern Avė. 
Repub) ic 5550

Pa-

ma

da r-

die-

REIKALINGAS patyręs barberis 
dirbti vakarais ir sūbatomis. 1709 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių smulkmenų laikoma. Gera biz
nio vieta. 4505 So. Paulina St.

REIKALINGAS barberys dirbti 
penktadienio vakare ir subatoj vi
są dieną. 2351 S. Oakley Avė.

PASARGA: Atidarymo 
noj, rugpiučio 7 dieną, kiekvie
nos skrybėlės kaina 3(P/ žemes
nė ir rankų darbo gėlė dovanų.. anT visados*

Prospect Miltinei? Shope

| REIKIA janitoriauą, vedusio be 
vaikų 35 flatų apžiūrėti pečius, 
kiemą ir šviesas; alga $150 i mė
nesį ir 4 kambariai dykai; darbas 
_  . ‘__Aš apleidžiu šalį, už
leidžiu savo vietą geram lietuviui. 
Matyk janitorių. F. Tipshus, 1191 
S. Kenihvorth Avė. Kampas 6900

. W. ir 12 St. Oak Pur’z, III.

Naujas namas į kepyklą
Pardavimui arba išrendavoji- 

mui, gera proga dėl uždirbimo 
pinigų. Savininkas Mariau Ast., 

4618 So. Ashland Avė.

PRIVERSTAS parduoti savo gro
jikų pianą su geru rinkiniu rolių, 
apie 70, su benčiumi ir kabinet. 
Vėliausio išmarginimo keisti. Vis
ką už $90. Del atsakančių žmonių 
išmokėjimais.

6512 S. Halsted St.
1 floor.

PARDAVIMUI naujas vieno aug
što bizniavus muro namas; Storas ir 
5 kambariai; karšto vandenio šilu
ma; reikia $3,000 įmokėt, kitus leng
vais išmokėjimais. Mainysiu j bun- 
galow arba lotą.

PARDAVIMUI 2 augštų beveik 
naujas muro namas; 2 flatai po 6 
kambarius; aržuolo trimas; garu šil
domas; lotas 50x125; 10 karų gara
džius; lietuvių apielinkėj; rendos ne
ša į menesį $200.00; kaina greitam 
pardavimui $17,000; vertas $20,000.

Metvkite
JOSEPH YUSHKEWITZ

3647 Archer Avė., prie Oakley Avė.

3327 SO. HALSTED ST. 
Tel. Yards 5028

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 Su. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez. i

ADVOKATAS — Nesirūpinkit apie 
savo (rūbelius, legalius dokumen
tus, patarimus ir t. t., greitas vei
kimas. Advokatas \Vallace, 2204 
Miehiga. . Gal. 1113.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI

4155 Archer Avė
CHICAGO

X

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių,' Bu- 
černių, Delikate- 
•ssen, Restauran- 
tų. Kendžių, Be
kerotų. Musų 

pečiai urnas Geras patar
navimas. žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

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

LIETUVIŲ SI’AUSTUVe 
Spauzdinam įvairius spaudos dar-

Rovne ir 43-čios ir 56-tos. Viršpa-1^ laikraščius, knygas, konstituci- 
aprupinu lie-ijas, programus, plakatus, tikietus ir 
pertat kurie visokias blankas. Spaudos darbus

minėtame apskrityje 
tuvius “Naujienomis 
negaunat “Naujienų’-...........praneškite že- padarome greit ir gražiai. Reikale 
rnialt pažymėtu adresu, o aš regu- spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
liariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvieną diena anksti rytą. “Nau
jienų” išnešiotojas Primas Jurėnas, 
5118 Sy. Paulina St. Tel. Prospcct 
1887.

j musų spaustuvę.
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 

SPAUSTUVE
710 W. 33rd St., Chicago, III.

Tel. Y arda 6751

ASMENŲ JIESKOJIMAI PRANEŠIMAS

NAMAI-2EME

LOTAS ant pardavimo 36x125, 
Marųuette Manor, prie šv. Kazimie
ro Vienuolyno, ant So. Rockvvell St./ 
prie W. 69th St. Gera proga dėl no
rinčių budavotis.

Pašauk savininką
Fairfax 8977

HARDWARE KRAUTUVĘ 
Parduosiu aron mainysiif į 
namą arba cottage, labai 
vietoje, 7 melai įsteigtas 
Veikit greitai.

B* R. Pietkievvicz 
2612 W. 47 St.

2 Datą 
geroje 
biznis.

Naujiena Ir Doleriai PARSIDUODA 2 aukštų mūrinis 
namas su groserne arba vieną biz
nį. 5959 S. Crovvford Avė.

Aš Jieva Vaitkaitė, o po vyru \u- 
neikienę pajieškau savo pusseserės 
Olesės Vaitkaitės ir Anielės Vaikai
tės. Prašau atsišaukti, ne# 
svarbų reikalą. *

JIEVA KUNEIKIENS 
1112 Magnolia Street 
N. S. Pittsburgh, Pa.

turiu

Pranešu savo draugams, pažįsta
miems ir visiems bridgeportiečiams 
ir apielinkei, 
rankas nuo 
Joe Nickman

JIESKO PARTNERIU
PRIIMSIU partnerį j bučerriės ir 

brovėmės biznį. Arba parduosiu vi
sų pigiai. 3349 S. Wallace St.

REIKALINGAS šiaučius; atsišau--------------------r------------------- ------
kit luojaus. 3406 S. Halsted St. į NEPAPRASTA proga, pasinaudo- 

1.1 . . m m i ' - . .l kit. Parduodu 'savo krautuvę, ice
cream, saldainiu ir nesvaiginamų 
gėrimų. Sykiu 2 kambariai gyveni 
inul, garu šildomi. Renda tik 
Ilgas lysas Likau vienas, todėl 
verstas esu pigiai parduoti. 

2502 W. 69 St.
r

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

$35 
pri-

GERAI APMOKAME • 
Pardavinėtojų darbą

YRA pasiūloma viela per
| pirmos klesos įstaigų atsakan-
tiems lietuviams vyrams, kurie 
siekiasi 
šaukit

gero užsiėmimo, 
nuo 10 ryto iki

Atsi- 
1 po

PARSIDUODA Meat Markei 
sale A. P. Biznis daroma cash 
Įplaukų į dieną $90 $100. Par
davimo priežąstis patirsit an 
vietos. ‘

7307 S. Racine Avė.

111
Room 1009, 

W. Washington St.
Dept. B.

AUTOMOBILIU SALESMENŲ ant vig0 b|oko.

PARSIDUODA pigiai groser
nė, saldainių, ice cream, cigarų 
ir džiovintos mėsos; biznis eina 

I gerai, nes tik viena grosernė

dėl Spring Valley, III. 
gyventojų 

SPRING-VALIEČIAMS 
Už pasiūlymų 

Parsidtfoda 2 namai po 
sekamais adresais: su dide
liais sodnais ir plecium 
304 W. 3d St., Spring Valley 
506 W. 3d St., Spring Valley 

Tie NAMAI
Greit Turi būt parduoti 

dėl
Perskyrų šeimynos 

(divorce) 
ir pasidalinimo pinigų 

Del platesnios žinios kreip
kitės

PARSIDUODA 3 aukštų namas, 
2 po 7 ir vienas 8 kambarių. Rea
lios neša $108 mėnesiui. Kaina 
$10,000. 1813 String St.

PARDAVIMUI muro namas 5 ir 
6 kambarių, karštu vandeniu apšil
domas. 7239 So. Rhode Avė.

PARSIDUODA 6 fialų namas. Di
džiausias bargenas Auburn Parke, 
jeigu bus parduotas iki 15-tai šio 
mėnesio. Matyk savininką. 7721 So. 
Peoria Avė.

FORD
REIKIA 2 Rinkėjų užpildymui pil

no skaičiaus pardavinėtojų. Tiktai
4634 So. Fairfield Avė.

pas įgaliotinį
S. J. DARGUŽIS 

1739 So. Halsted St
Chicago

tie tegul atsiliepia, kurie kalba lie- PARDAVIMUI 
tuviškai ir lenkiškai. Alga ir komi 
šinas, 

EVANS—SCHUSTER CO. 
3704 S. Western Avė.

MIESTE SALESMENŲ
Su patyrimu pardavinėjime mies

te augštos rųšies namų. Turi būti 
vyrai gero charakterio, gabus ir tu
rėti gerus rekordus. Sunkus (lai*

restaurantas, ge
riausioj vietoj So. Chicagoj, įplaukų 
$900 j savaitę, geras lysas, puiki 
proga, kaina $8,000, išmokėjimais. 

MERCHANTS SALES CO.
64 W. Randolph St. 

Tel. Central 1127

TIKRAS bargenas, 70x125 kam
pas, netoli geležinkelio, mokyklų, 
gatvekarių, $1300, 40x125 Marųuette 
Park distrikte. Kaina $600. Veikit 
greitai.
JOHN P. SARSFIELD & CO.

6350 So. Kedzie Avenue 
Hemlock 6176

ESU priverktas greit ir pigiai
bas, bet gera mokestis. Atsišaukit parduoti puikiausi restaurantą
Room 310, 110 S. Dearborn St

AUTOMOBILIAI
Studebakar automobi
liai yra vieni iš tvirčiausių 
ir kainos prieinamos, nes 

/ kompanija pati viską ga
mina. Tokiu budu Stude-

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

Milda Auto Sales
3121 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1685
Kuraitis ir A. Kasulis, VedėjaiD.

VARTOTI KARAI
______ _____ Pirkite sau karą nuo atsakančio 

kad paikina į mano vertelgos, štai keletas gerų karų že- 
\ vėliausias, 1925, 

kriaučių biznis. Už- Nash Brougham, adv. modelis, kaip
, rvcin į/cii | ----- -- ——-  

rugpiučio 9 d. buvęs miau pažymėtų.
-j Į. I—W T Jt Dvaii rvk n

kviečiu visus pas mane, kuriems' naujas. — ~1926 mddelio, 58 Čhrys’- 
bus reikalas išprosyti, čistyti siu-Jer, 4 durių sedan; 1922, 7 pasažte- 
tus; taip pat dirbu naujus siutus, rių Marmon touring, pertaisytas, 
nes esu patyręs tame amate per ii- nauji tajerai ir maleva, 1925. Ajax 
gus 
rai.

metus. Patarnausiu visiems
Su pagarba,

PETER BUTVILL
3120 S. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

ge- 4 dunų sedan, gerame stovyje, ma
leva kaip nauja, 1924. Chevrolet se
dan, nauja maleva, gert tajerai. 1928 
Huilson Coach, puikus bargenas, 50 
dai- daugiau karų dėl išsirinkimo. 

NORTH-WEST NASH CO.
4037 Milvvaukee Avenue

Pensacola 2646 Kildare 1130

PARDAVIMUI bučernė, 
bai geroj vietoj, parduosim 
giai ar mitinysim ant mažo 
mo ar loto, ar automobilio.

Mes šituos visus namus par
duosime pigiai kiek galima%r 
mainysime ant lotų ar kitokių 
namų.

la 
pi 

na

PARDAVIMUI mūrinis namas 5 
* mbarių, yra elektra, gasas, vana, 
pečium šildomas, 2 karų garažas. 
Kaina $4.000. 2950 So. Emerald Avė.

Bridgeporte. Pasinauduokit ne
paprasta proga, s

Savininkas
3103 So. Halsted Street

PADAVIMUI per savininką mūri
nis bungalovv, karštu vandeniu šil
domas, 2 karų garažas, 6512 So. 
California Avė. šaukit Kieffer, 

Englewood 4014.

PARSIDUODA groserne ir bučer- 
nė. Senai įsteigtas biznis, cash. Lie
tuvių ir kitų tautų apg^ventoj apie- 
linkėj. 2136 So. Halsted St.

PARDAVIMUI restaurantas, sena 
išdirbta vieta, arba mainysiu ant ne
didelio hamo. Kreipkitės

10822 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA groserio ir saldai
nių krautuvė, apygarda apgyventa 
lietuvių ir kitokių tautų, prieinama 
kaina, ilgas lysas, renda nebrangi. 
Kambariai tinkami pagyvenimui ir 
garadžius vienam karui. Priežastis 
pardavimo, patirsite ant vietos.

3518 So. Wallace St.

PARDAVIMUI minkštų 
mų Įstaiga arba mainysiu 
tomobilių.

Kreipkitės tuojau.
3352 So. Morgan St.

geri- 
į au-

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sėmė. Gera išdirbta vieta; mes 
nesame patyrę tą darbą. Mai 
nysiu į mažesnę grosernę. Kreip
kitės tuojau.

3337 S. Auburn Avė.

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ 

CHICAGO, ILL.
Tel. Lafayette 7674

PARDAVIMUI 6 kambarių 
cottage ir 2 lotai, yra elektra, 
apįelinkėj 36th St. ir Union 
Avė. Atsišaukite
3602 So. Union Avė. 2-os lubos

MORTGECIAI-PASKOLOS1

i

COTTAGE TIK $3800
— CASH $500

6 dideli kambariai ir vana. Na
mas naujai malevotas ir dekoruotas. 
Lengvais išmokėjimais. 47th St. ne
toli Union Avė.

HOUGH
4213 So. Halsted St., Yards 0808

NAUJAS 2 flatų mūrinis namas, 
6—6 kambarių, karštu vandeniu šil
domas, aržuolo trimas, miegojimui 
porčiai. Matykit savininką, 4354 W. 
Thotnas St. Albany 1618.

35 AKRŲ farma į Lemont, pilnai 
prirengta, 6 kambarių namas, bar- 
nė, stakas, mašinerija ir t. t. Kai
na $13,000. Paimsiu namą arba 2 
flatų už eųuity $8,000.

A. N. MASULIS & CO.
6641 So. Western Avė.

Reoublic 5550

MŪRINIS bungalovv. 5 dideli kam
bariai, aržuolo trinios furnas šil
domas. 37% pėdu lotas, prie Rock
vvell St., netoli 69 St. Tiktai 
cash.

A. N. MASULLS & CO. 
6641 So*. Western Avė.

Republic 5550

$500

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda namas ir duonos ke- 

>ykla. Arba viena kepykla. Mai
nau į namą ar lotus. Norinčiam 
)irkti yra geriausi proga. Parduo

siu už pirmą teisingą pasulijimą. 
Atsišaukite j Tupikaiczio Aptieką, 
535 W. 120th St. Pulhnan 0071.

NAUJAS 2 AUGŠTŲ 
MŪRINIS NAMAS

Prie Grand Avė., netoli Austin, 
150 pėdų frontage, garu šildomas, 
cementinės grindys, plieno kon
strukcija, taipgi tile garažas. šis 
namas tinka bile kokiai išdirbystei, 
geras pirkinys, $15,000 reikia, cash, 
kitus pagal sutartį.

6047 W. Grand Avė.
Spaulding 5723

IŠSIMAINO 1 flatas, 2 štorai, mū
rinis namas,, ant bučernės arba far- 
mos. Veikite greitai. Savininkas: J. 
J. P., 16<80 So. 49th Avė., Cicero, Iii.

PARDAVIMUI namas, 3 flatų, po 
6 kambarius kiekvienas, pirmas aug- 
Stas, furnas šildomas, platus lotas, 1 blokas nuo R-atvekariu ir elevato- 
rio, $15,600, cash $5,000. 1514 N.
Spaulding Avė., Tel. Albany 2940.

NAUJAS 5 kambarių mūrinis 
bungalęw, lotas 37 ¥2 nėdų, $500 
cash. Republic 6783, 6915 South 
Rockwell. St.

PARDAVIMUI lotas 55x132 ar
ba mainysiu i automobilį ar troką. 
3643 Emerald Avė.

PARDAVIMUI namas su akru 
žemės, bizniavus, gaso stotis. Stan- 
da su visokiais gėrimais. Randasi 
ant Kone avė. Tol. \Villow Spring 
47.

PARDAVIMUI 2 lotai tarpe 66 
ir 67 St. Sacramento, 30y 125 pėdų 
kiekvienas. Parduosiu už prieina
mą kainą. Taipgi 4 kambarių mū
rinė cottage, tarpe 65 ir 66 St. ir 
Trov.

6516 S. .TROY ST.

Nerokuojame komišino
MES paskoliname jums $100—$200. 

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

INDUSTRIAL LOAN SERVICE 
1726 W. Chicago Avė., 

cor. Hermitage

PINIGAI PASKOLAI
Del 1 ir 2 morgičių, 

greit, nebrangiai 

Petrzilek Bros. & Go.
1647 W. 47th St.

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barbervstes. Mes 

mokinam dienomis ir vakarais. At- 
siSaukit arba rašvkit JNTERNA- 

PARDAVJMUI biznio lotas, Archer- TIONAL BARBER COLLEGE. 651- 
Crawford apielinkėj. Atsišauki!. 672 W. Madison Street, arba 109 So.

4913 S. A vers Avė. • Wells Street, /


