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Anglijoj paskelbta visuo
tinas darbininkų streikas
Komunistai Varšuvoj peri

Gegužinę šaudė sočia 
listus

Lenkija ir Pabaltijys atmeta
Rusijos sutarčių pasiūlymus

Anglijos angliakasių 
streikas prasidėjo

1,000,000 kasyklų darbininkų 
metė darbą: prie jų prisideda 
5,000,000 kitų darbininkų

LONDONAS, Anglija, geg.
2. — Ilgai grėsęs anglies kasyk
lų darbininkų streikas Anglijoj 
prasidėjo vidurnaktį prieš ge
gužėj pirmąją, kai visas 
nas angliakasių, metę 
apleido kasyklas.

Streikui prasidėjus, 
VVales Lancashire ir 
anglies kasyklų sritis
tuojau pasiuntė kaiiuomenės 
burius — “dėl atsargumo” ir 
padėti policijai tvarką išlaiky- rė komunistai. Po kalbų, sočia 
ti streiko metu.

milio- 
darbą,

į South
Škotijos
valdžia

Kruvina Gegužės Pirmo 
sioš šventė Varšuvoje

Komunistai šaudė socialistų d e. 
mortst raciją: penki asmens 
užmušti, 28 sužeisti

VARŠUVA, Lenkija, geg. 2. 
—Tarptautinė darbininkų šven
tė, Gegužės Pirmoji, Varšuvoj 
buvo sulaistyta krauju. Ji su
laistyta pačių darbininkų tar
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Romos rotužė, kur įvyko pasikėsinimas ant Mussolinio gyvasties.

Pabaltijo valstybės atmeta Kaip kur buvo švenčiama
Rūsy pasiūlymus

Lenkija, Estija, Latvija ir Suo
mija atsisako daryt atskiras 
sutartis su Rusija

Gegužės Pirmoji
VOKIETIJOJE

Suimta laivas su alkoholiu 
$1,200,000 vertės

Užrašai rodo, kad svaigalų 
šmugelninkai sumokėjo valdi
ninkams $43,375 papirkimų

darbininkai turėjo tris dienas 
'švenčių. Maskvoj, ties Lenino 
'kapu, taip vadinamoj Raudono
joj .aikštėj, įvyko raudonosios 
•'armijos paradai.

BERLINAS, geg. 2. — Socia
listai buvo suruošę Lustgartene

LONDONAS, geg. 2. [Chica- demonstraci'9> kurioi dalyvavo 
• . - * . * . Tnbnnp knresn TohnapielOC,,(M)Odarbininkų.Kalbė-pusavio kova. Penki asmens bu- 8°s inount Koiesp. »jon n . . irQOV

— Andais buvo iškelta toJa1’ ^įsiminę Anglijos kasy- 
aikštėn planuojamoji trilypės kl« darbininkų streikų, ragino 
sąjungos sutartis tarp sovietų I Vokietijos darbininkus remti jų 
Rusijos, Lietuvos ir Vokietijos; kov»- Demonstracijai pasibai- 
dabar vėl sužinota, kad Lenkija

vo užmušti ir dvidešimt aštuo-. Steele . 
ni pavojingai sužeisti.

Gegužės pirmąją ties Operos 
triobesiu buvo susirinkę apie 
30,000 socialistų, su savo orkes- 
tromis ir vėliavomis. Tuo pačiu 
laiku artimose gatvėse susibu-

pasibai
gus laikyta daug darbininkų su-

listų demonstracija ėmė mar
guoti vyriausiomis miesto gat-Be to, karalius Jurgis paskel

bė proklamaciją, kad 
atsidūrė kritingoj .padėty,” oi Staiga ginkluoti komunistai 
dėl to valdžiai suteikiama • ne- ‘puolė užpakalines socialistų de- 
apribota galia daryti visa, kad •monstracijos eiles. Prasidėjo 
apsaugojus visuomenės i n te re- šaudymas, ir dvidešimt aštuoni 
sus. 'asmens buvo sužeisti. Socia

listai mobilizavo savo apsaugą 
ties vienais senais rūmais, ir 
čia komunistai vėl ją atakavo, 
šaudydami. Policija bandė įsi
maišyti tuo tarpu kai socialistų 
apsauga irgi ėmė iš revolverių 
šaudyti savo puolikus. Čia vie
nas policininkas ir keturi de
monstrantai buvo užmušti.

Nowy l)wor mieste komunis
tai puolė rotušę, bet buvo at
mušti. Susirėmime, su policija 
vienas asmuo buvo užmuštas, o

valstybė * v^m’s-

Angliakasiams remti paskelbia
ma visuotinas Anglijos dar- 

/ bininku streikas
LONDONAS, geg. 2. — Ge- 

neralis • profesinių sąjungų 
(trades union) kongresas, at
stovaująs 5,000,000. organizuotų 
Anglijos darbininkų, vakar nu
tarė remti angliakasius paskel- • 
bimu visuotino štreiko. Visuo
tinas streikas, kurs sustabdys 
visas pramones Anglijoj, turės 
prasidėti šį antradienį, jei iki keturiolika sunkiai sužeisti., 
to laiko kasyklų savininkai ne- ___________
susitaikys su kasyklų darbinm- gugjįarįa (Įel Jugoslavi- 

jos skohj fundavimo
AmerikaiAnglies eksportas sulaikyta

South VVales uostuose gauta 
įsakymų sulaikyti visokį anglies 
eksportą. Laivams, kurie jau 
buvo išplaukę su anglimis, be
vieliu duota įsakymas grįžti 
atgal.
Belgijos kasyklų darbininkai 

šaukia mitingą
BRIUSELIS, Belgija, geg. 2. 

— Belgijos angliakasiai šaukia 
susirinkimr gegužės 6 dieną nu
statyti savo pozicijai dėl Angli
jos kasyklų darbininkų streiko. ' 
Veikiausiai bus nutarta grieb
tis priemonių neleisti ekspor
tuoti anglies į Angliją, kol ten 
tęsis angliakasių streikas.

AIRIJOJ AREŠTUOTA VIE
NAS AMERIKIETIS

KOI) KAS/Airija, geg. 2.—

ir trys kitos Pabaltijo valstybės ^iriiikimų ir pramogos vakaru.

kad butų pa- 
visų sutartis, 

įregistruota

kad Suomija

Latvija, Estija ir Suomija 
įteikė bendrą notą Rusijai, at- 
sisakydamos priimti sovietij pa
siūlymą daryti atskiras sutartis 
ir reikadaudamos, 
daryta bendra jų 
kuri turėtų būt 
l'autų Sąjungoje. 

’ įdomu čia tai,
jau ingi eina iš vieno su kito
mis Pabaltijo valstybėmis ir 
Lenkija. Iki šiol ji elgėsi visai 
nepriklausomai, visados atsisa
kydama dėtis bet kurion Pabal
tijo konfederacijom Dabartinis 
jos politikos fronto pakeitimas, 
sako, pareinąs
nuo jos Vokietijos, su kuria ji 
pirmiau buvo labai artimuose 
santykiuose.

Kai nesenai sovietai ėmė la
biau spirti Suomiją, kad ji, ly
ginai kaip ir kitos

atsimetimo

Tekstilės streikininkai 
gavo “injunction’ą”

Teismo drausme panaikinama 
“riaušių aktas” ir policijos 
teroro viešpatavimas

šventė praėjo visai ramiai.
AUSTRIJOJE

V1ENNA, geg. 2. — Tarp
tautinė darbininkų šventė Vien- 
noje šiemet buvo nepaprastai 
iškilminga. Beveik visi miesto 
gyventojai dalyvavo milžiniškoj 
socialistų i manifestacijoj, bet 
visur buvo ramumas ir tvarka. 
Aikštėj ties rotuše buvo susi
rinkę apie 200,000 žmonių. Kal
bas laikė parlamento nariai so
cialdemokratai, stovėdami rotu
šės angos laiptuose. Po to 
ko žygiavimai bulvarais.

FRANCIJOJE

įvy-

PARYŽIUS, geg. 2. — Gegu
žės piirnoji praėjo visai ra
miai. Kadangi buvo laukiama 
komunistų demonstracijų ir 
riaušių, policijos buvo visur pa-

^’abaltijo istatyta, bet jokių neramumų 
valstybės, dėtųs su sovietų Bu- njekur neįvyko.

ITALIJOJE

TOKIO, geg. 2. ■— Tarptauti
nė darbininkų šventė Japonijoj 
praėjo ramiai. Del didelių poli
cijos varžymų, demonstracijos 
įvyko tik ka’ kuriuos; centru< - 
se, kaip Tokioj, Osakoj etc. To
kio mieste darbininkų demon-
stracijoj dalyvavo apie 10,000 džio 12 dieną taip 
žmonių, bet trims tūkstančiams “riaušių aktą,” 
policijos stropiai daboj ant.
JUNGTINĖSE VALSTIJOSE

I CHICAGO J E Pirmą Gegužės 
darbininkų žygiavimų nebuvo. 
Socialistai bendrai su kitomis 
darbininkų organizacijomis lai
kė susirinkimą Workmans Gir
ele Labor Lyceume, komunistai 
gi turėjo mitingą Coliseume.

Į NEW YORKE tą dieną visų 
didžiulių lobininkų namai, kaip 
Morgano, Rockefellerių, Har- 
rimanų, taipjau kardinolo Hay- 
eso, vyskupo Manningo reziden
cijos, svetimų valstybių konsu
latai, valdžios įstaigos ir milio- 
nierių lankomos bažnyčios buvo 
stipriai policijos saugojama. Bi
jota mat “radikalų” demonstra
cijų ir riaušių. Policija stropiai 
dabojo taipjau ir socialistų bei 
komunistų mitingus, kurių įvy
ko keliose vietose.

NEW YORKAS, geg. 2.
Muitinės agentai suėmė garlaivį 
Eker, gabenusį 1,200,000 dole
rių vertės alkoholio. Garlaivy 
tarp kitų daiktų rasta užrašų 
knygelė, kurioj paduodama 
skaitmens, kiek kam išmokėta 
papirkimų. Yra, pavyzdžiui, to
kių pažymėjimų: “Sumokėta 
policininkams $8,500.” Sumokė- 
|ta prohibicijos agentui $1,000.” 
“Sumokėta Red’ui $5,000,” 
“Sumokėta policininkui $125’’, 
etc. Visa tokių papirkimų pro- 
hibicijos agentams, policinin
kams ir kitokiems valdininkams 
sumokėta $43,375.

Areštuota dvylika to garlai
vio įgulos žmonių ir dar vienas 
asmuo, rastas mažame laįvely 
netoli nuo garlaivio. Iš visų jų 
pareikalauta po $3,500 kauci
jos.

DARBO LAUKAS

PASSAIC, N. J., geg. 2. — 
Tekstilės fabrikų streikuojan
tieji darbininkai gavo teismo 
“indžionkšeną” prieš kauntes 
šerifo Nimmo paskelbtą balan- 

vadinamą 
kurs lyginos 

paskelbimu karo padėties strei
ko distrikte.

Drausmė, kuriuo “riaušių ak
tas” panaikinamas, buvo strei
kininkams suteiktas 
Bentley iki gegužės
Tą dieną teismas klausys argu-'350 organizuotų mūrininkų, rei- 
mentų, kad “indžiokšenas” bu-j kalaudami 12VJ cento priedo 
tų duotas visam streiko laikui. Į valandai. Dabar mūrininkams 

buvo mokami $1.50 valandai.
Karpenteriai streikuoja

SOUTH BENĮ), Ind., geg. 2.
Karpenterių unija paskelbė 

streiką, reikalaudama 10 nubš. 
daugiau algos ir įvedimo 44 va
landų darbo savaitės. Karpente- 
riams dabar buvo mokama $1 

geg. 2įvalan(lai. Del karpenterių strei- 
Drug ko statybos darbai turėjo su- • * •

Tapytojai nutarė streikuoti dėl 
$11 algos dienai

ST. LOUIS, Mo., geg. 2. —• 
Vietos tapytojų unija, turinti 
arti 3,000 narių, nutarė strei
kuoti dėl didesnės algos. Jie rei
kalauja $11 dienai, ažuot 
gaunamų $10.40.
Mūrininkai nori daugiau 

teisėjo Į INDIANAPOLIS, Ind., 
6 dienos. >2. — Vakar sustreikavo i _ <

dabar

algos
geg.y • čia

Albertas Weisbord, streiko 
vadas, pareiškė, kad tuo “in- 
džionkšenu” padaroma galas 
policijos teroro viešpatavimui 
tekstilės pramonės distrikte.

KASININKAS NUSIŽUDĖ ŠO
KĘS Iš TRAUKINIO

PITTSBURGH, Pa., 
— Vietos McCullough 
kompanijos 1 
Gould, 43 metų, kurio sąskaito
je pasirodė trūksta 
kompanijos pinigų,

kasininkas Park stoti.

$25,000 
nusižudė tų kunigai, sako, 

netoli nuo Enon, Pa., šokdamas (krikštiją po 200,000 naujų at- 
pro langą iš lekiančio trauki- sivertėlių, bet bažnyčios vis Ja
nio. ’biau tuštėjančios. ■

PIETŲ VALSTIJŲ baptis- 
kas metai

—Iš HOLLYVVOODO prane
ša, kad filmų žvaigždės, ažuot 
tepusios, dabar blakstienas rai
to. A new fad.

sija, Suomijos valdžia, sako, a- 
peliavus į Vokietiją, bet pasta- 
loji atsakius, kad ji negalėtų 
nieku būdu padėti Suomijai, jei ]ęUr vfešpatauja fašistų diktatu- 
tarp jos ir Rusijos įvyktų kon- ra> socialistų ir aplamai darbi- 

jninku viešų demonstracijų šie- 
apleista, met per Gegužės pirmąją nebu- 

turėjo urnai daryti ką vo. vKai kuriuose pramonės 
ji davė žinot Lenkijai centruose, kaip Turine, Milano 

ir kitoms Pabaltijo valstybėms,. ir kitur, grupės darbininkų tą 
kad ji norinti dėtis į jų federa- dieną nėjo dirbti. Romoj buvo 
ei ją.

Dabar eina pertraktacijos dėl tarp jų ir parlamento atstovas 
sudarymo regularės Pabaltijo 
sąjungos, kurion įeina ir Len
kija ir. kuri, per Lenkiją, jun
giasi su Rumunija, bendram 
visųi apsigyninfiii.

Lietuva, kadangi 
sąjungon su Rusija 
ja, I^enkijos ir kitų 
kraštų kombinacijon neįeina.

KOMA, geg. 2. — Italijoje,

ti i k tas.
Tatai,WASHINGT()NAS, geg. 2.—

Amerikos skolų komisija vakar Suomija 
padarė sutartį su Jugoslavija 
dėl pastarosios karo skolų fun- 
davimo Jungtinėms Valstijoms. 
Jugoslavijos skola nustatyta 
$95,177,636, įskaitant ir nuošim 
čius. Ji turės būt atmokėta 
dalimis per 62 metus.

J. V. legacijos sekreto
rius Danijoj rasta 

negyvas
KOPENHAGA, Danija, geg. 

Amerikos legacijos Ko- 
sekretorius Oliver 

vagar rasta negyvas, 
mėnesį jis turėjo būt 
į Varšuvą.

2. . 
penhagoj 
Harriman 
Ateinantį 
perkeltas

nors, ir

Vokietijos

ji dedasi 
ir Vokieti- 

Pabaltijo

Karo veteranų pensijų 
bilįus pasirašytas

WASHINGT()NAS, geg. 2.— 
Prezidentas Coolidge vakar pa-— IŠ HAAGOS praneša, kad

Airių| vyriausybe areštavo čia karalaitė Julė, busima Olandi- sirašė kongreso priimtą bilių, 
vieną amerikietį Patriką Gar- jos sosto paveldėtoja, dar 17 
landą. Jį kaltina, kad jis pa- metų mergaitė, esanti labai 
dėjęs respublikininkams orga- praktinga. Aibejodama, kad 
nizuoti neteisėtus karinius bu- žmonės galį nepanorėt jos kaip 
rius ir dalyvavęs sąmoksle nu- savo karalienės, ji uoliai ėmus 
versti laisvosios Airių valstybės studijuoti jurisprudenciją, 
valdžią. , ir labai prisigadys, sako.

kuriuo padidinama pensijos 
Ispanijos karo, Kinų bokserų 
karo ir Filipinų karo vetera
nams. Tas pensijų padidini- 
jpas valstybei pareis arti 20

Gal milionų dolerių daugiau, ne kad 
iki šiol buvo išmokama.

areštuota keletas komunistų,

Bendini.

RUSIJOJE
MASKVA, geg. 2. Gegu

žės pirmajai susidūrus su rusų 
stačiatikių Velykomis, Rusijoj

I » . p • ,

Chicagai ir apielinkei oficia- 
lis oro biuras šiai dienai 
šauja:

Apsiniaukę; gali būt 
su perkūnijomis; vėsiau; stip
rokas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 78° F.
šiandie saulė teka 5:46, lei

džiasi 7:48 valandą.

prana-

lietaus

LONDONO leidės ėmė vėl 
nešioti šydrus, pastebėjusios 
savo karalienę Marę šydruotą.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

......... 4...............—. . •

Naujienos pagelbės jums 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bar genų Nnu 
įienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie 
ną. Parašykite j Naujienas kij 
turit parduoti, o pirkėjų atra 
šit greičiausia.-

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas
Žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

KODĖL PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

1. Naujienos turi telegrafinę pinigų 
siuntimo sistemų, kurios pagelba galima iš
mokėti į 4-6 dienas už 50 centų;

2. Naujienos siunčia per Koperacijos 
Banką, kuris duoda ir gali duoti greičiau
sią ir geriausią patarnavimą;

3. Naujienos garantuoja priimtus pi
nigus visu savo turtu, kuris siekia virš 
$110,000.00; X

4. Naujienos išsiunčia, pinigus kas an
trą dieną iki vienam centui;

5. Naujienos atdaros kasdien ir vaka
rais, ir geriausia patarnauja.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 

\ ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.
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4 IR KAIP VIRTI
SUSAlLDYTį! STRAWBERRY 

PUDINGAS

l kvorta strawberry
'ik *zr svaro migdolinių pyra

gaičių vadinami) “macaroons**.
t puoduką cukraus
I kaušinių tryniai
l puodukų balto grape juice

* Dėk eilę nogi), eilę macaroons 
į blhidą. Papildyk grape juice 
jr išlengvo pilk j išplaktus

4 trinius. Kuomet mišinys tru-
pūtį atšals, supilk ant uogų 
su macaroons ir išmaišyk. Su
dėk į kokį, indų. .. Tampriai 
uždaryk ir padėk tarp ledų su 
druska. Paduok stalan su 
plakta smetona.

“SUCCOTABH”

1 puodukas virtų komų
1 puodukas virtų didelių bal

tų pupų
Sviesto
I>ruskos, pipirų
*4 puoduko pieno
Sumaišyk pupas su komais, 

įpilk pienų, sviestą druską ir 
pipirus. Duok, kad pavirtų. 
Paduok Stalan.

PUDINGAS SU “DATES”

2 puodukai milk
2 puodukai karšto vandens
% puoduko cukraus
3 puodukai baltos dūduos tru

pinių
2 kiaušiniai

šaukštuko druskos

1 puodukas sukapotų dates 
(džiovintas vaisius)

t? puoduko sukapotų riešu
tų

V2 puoduko smulkiai suka 
potų jautienos taukų

Išmirkyk duonos trupinius 
karštame piene. Suplak kiau
šinius, pridėk cukrų ir jeigu 
nori vanillos bei citrinos esen
cijos. Sumaišyk kiaušinį su 
duonos trupiniais mirkytais pie
ne, paskui sudėk jautienos tau* 
kus, dates ir riešučius. Sudėk į 
išsviestuotą indą ir šutink ant 
karo 2 valandas. Paduok su se
kamu dažalu:
Kietas dažais*

1 2 puoduko sviesto
112 puoduko labai smu|kaus 

cukraus
1 šaukštas milko

% 1 šaukštas vanillos
Trink sviestą su cukrum. 

Pilk po lašą milko ir trink il
gai. Supilk vanilių. Atšaldyk, 
uždėk ant dates įiuding kaip 
reikės.

RHUBURB IR PINEAPPLE

Paimk lygių dalį rhubur ir 
pineapple. Supiaustyk į šmotu
kus. Dėk į puodukų cukraus 
ant vienos k vorota vaisių. / Te
gul pastovi vieną valandą. Virk 
ant mažos ugnies pakol cukrus 
ištirps. Nemaišyk tegul rhu- 
barb išverda, l>et ne pavirsta 
i košę. Pineapple ne reikia il
gai virti. Atšaldyk ir paduok 
stalan.

Alięe Joyce, krutamu jų pa
veikslų aktorė, buvo sustojusi 
Chicagoj. Ji išvyko į Los Ange-, 
les, Cal.

REALINĖS (SALDAINIAI)

riešutų 
mi'lk’o

rusvaus cukraus.

1 puodukas rusvaus cukraus
2 puodukai balto cukraus z
3 puodukai kronų syropo
1 ¥2 puduko
34 puoduko
H vandens
1 šaukštuką
Sumaišyk viską kartu, išski

riant riešutus ir virk pakol pa
sidarys tvirtas (kaip abelnai 
dėl saldainių). Sudėk riešu
čius. Plak pakol būt tiršta 
kaip smetona. Imk su šaukštu 
ir dėk ant išsvietuotos blėtos 
bei torielkos.

VIŠTA X LA CREOLA

:'S S:
gU

PER VISA SALĮ

M A D O S ’

Naujienų! Patiem Dept., 1789 So 
Halsted St., Chicago, III.

2553 — Paprasta, bet visiems tin- 
1 inti suknelė. Gali jų dėvėti namie 
. svečiuosna. Ji visur tinka, kadan- 

ji yra moderniška ir elegantiš- 
1 r.

Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 
• J ir 48 colių per krūtinę. 36 mitrai 
} Ikia 2% yardų 40 colių mąteri-

Norint guud vienų ar daugiau viri 
įrodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
įduotą blankutę arba priduoti pa- 
zzdtio numeri, paiymėti mitrą ir 
Akiai parašyti savo vardų, pavardę 
adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 

> centų. Galima prisiųsti pinigus 
ha k r aso- tunklaliab kartu su už- 
kymu. l^uėkuM reikia aditsuati: I

NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 8. Halsted St., Chlcago, III.
čia jdedu 1B centų ir praiuu at

siųsti man pavyzdi No..,..---- __
Mitrus ... per krutinę

(Vardu ir parardl)

(Miestu Ir vaisi.)

3bo svaro riebios vištienos 
Druskos, pipirų ir paprikos

Vi puoduko vištos taukų
1 svogūnas, supiaustytas
1 puodukas ryžių
1 blokinė tomatų
1 žalias pipiras (išimk 

t
, nuplauk ir supiaus- 

Apibarstyk druska, 
pakepink svogūnus

tvk višta 
pipirais, 
vištos taukuose. Paskui pake
pink/ vištą tuose taukuose, |>a- 
kol parus. Sudėk viską kitą, 
tegul veidą ant mažos ugnies 
vienų valandą. Sudėk puodan, 
padek pečiun, tegul kepa pakol 
višta bus minkšta.

VIRTI KOPŪSTAI

1 mažą kopūstų
Druskos
4 riekutes pakepintų lašinukų 
Vi puoduko sukapoto kumpio 
1 puodukas baltos, sausos 

duonos trupinių apipiltų tirpin
ai sviestu.

V2 puoduko tarkuoto Ameri
koniško sūrio

1 ¥2 puoduko pieno
1 šaukštas miltų

Padaryk baltų dažalą iš miltų 
sviesto,- pipirų, druskos ir pie
no. Supiaustyk kopūstus ir 
virk druskuotame vandenyj 8 
minutes. Nusunk kopūstus. 
)ėk bliudan eilę kopūstų ir ei- 
ę baltojo dažalo sumaišyto su 
tumpiu, pipirais ir sūriu. Api- 
berk duonos trupiniais, uždėk 
sviesto ir likusią dalį sūrio. 
<epk pečiuje pakol visas gerai 
parus.

KEPTAS SURIS SU BALTA 
DUONA

druskos 
paprikos 
skonies

bakano baltos duonos
V2 šaukštuko 

šaukštuko
Sviesto pagal
2 kiaušiniu
¥2 puoduko pieno

1 1 ■ ./

Supiaustyk duonų riekutėmis, 
aptepk sviestu, sudėk vieną 
šmotuką duonos ant kito, su* 
pjaustyk ketvirtainiais šmotu
kais; supiaustyk sūrį, plonomis 
riekutėmis. Dėk eilutėmis šmo
tukus duonos, o ant jų eilėmis 
šmotukais sūrio į tvirtą moli
nį Mindų. Apibarstyk druskų 
su pienu ir apipilk ant duonos 
ir sūrio. Kepk išlengvo ne per-

Nuo vieno iki kito krašto “Chesterfield 
gerumas” yra Įgavęs paliudymą nuo 
rūkytojų visuose gyvenimo srityse.

Chesterfiėld

CHESTERFIET.D YRA PADARYTI PER LIGGETT & MYERS TOBACCO COMPANY

.......r- • ——" ............................................. ■ 
karščiausiame pečiuje, pakol[ druską. Paduok stalan, pada

bink su vyšniom.bus kietas.. Paduok karštų.

SŪRIO SOUFELE
• 4 • t Seimininkėms Patarimai

PEČIŲ PRIŽIŪRĖJIMAS VA
SAROS LAIKU.

sūrio

antivViestjj.
su šaukštu

pienų iš-

2 šaukštai miltų
2 šaukštai sviesto
¥2 puoduko tarkuoto 

(American be. kito).
¥2 kvortos pieno

• Sudek miltus ir 
skaurados, maišyk 
pakol parus. Pilk
lengvo paskui pridėk druskos 
ir pipirų pagal skonies. Dėk 
išlengvo sūrį. Nuimk nuo ug
nies. Sudėk išplaktus trynius. 
Atšaldyk, pridėk išplaktus bal
tymus, gerai išmaišyk. Sudėk 
į gerai išsviestuotą indą. Kepk 
nekarštame pečiuje 15—20 mi
liutų. PadUok karštų.

LALLA ROKH KREMAS

Tryniai 5 kiaušinių, išplakti 
1 puodukį cukraus
1 puoduku saldžios Smetonos 

kiaušinių baltymai, išplak-5

2 šaukštui želatinos, milte
liais

1/2 kvortos išplaktos, sal
džios srpetohos. Virk dviguba
me puode trynius, 1 puoduką 
cukraus ir vieną puoduką sal
džios smeto^os, virk pakol lips 
prie šaukštu (ištarpyk želati
nų šąltamę j)iene) supilk į dvi
gubą puodų kur kiaušiniai, cuk
rus ir smetona, išmaišyk, pakol 
ištirps. Nuimk 
Pridėk išplaktus
išplaktą smetonų išmaišyk. Su
pilk, į blokinę forbą, sudėk į 
viedrą su ledais apibertais,

nuo ugnies, 
baltymus ir

\ __________________

Kada pečius pastovi nekūre
namas kiek laiko, tai greitai pra
deda rudyti.

Reikia pavasarį nuimti visas 
trubas, išvalyti suodžius ir pa
dėti kokioj nors sausoj vietoj. 
Durys turi būti paliktos atda
ros, kad vidus nesudrėgtų. Kal
kių šmotas, padėtas ant grotų, 
sutrauks visą drėgnumų ir ne- 
prileis rudžių, sako Jungtinių 
Valstybių Agrikultūros Depar- 
taniento Namų Ekonomijos spe
cialistai. Pečius, kuris šildomas 
garu ar šiltu vandeniu, turi bū
ti pripildytas vandeniu iki 
šaus vasaros laiku.

rėk gatava puodą su karštu van
deniu, įdėk druską ir lengvai 
įdek ryžas. Duok greitai virti 
apie penkiolika arba dvidešimts 
įhinutų, arba pakol grūdas 
spaustas tarpe pirštų bus mink 
štas. ,

Kad ryžos nepriliptų prie puo
do pakelk laiks nuo laiko su ša
kutėms, bet nemaišyk nes tada 
iš ryžų pasidarys košė. Kuo- 
metTižtektinai virintos reikia iš- 
sunkti per košiama sietą ir kuo
met vanduo nubėga, reikia sietą 
su ryžoms uždengk ir padėt vir
šuj puodo su karštu vandeniu. 
Taip laikyk iki vartojimui, gru
dai pasiliks atskirai. FLIS....

KAIP PLAUTI PADUŠKAS.

vir-

KAIP TINKAMAI VIRTI 
RYŽAS.

Galima taip išvirti ryžas kad 
kiekvienas grūdas pasilieka aty 
skirai, sako Suv. Valstybių Ag
rikultūros Departamento maisto 
specialistai. Reikia gerai nu
plauti ryžas, virti į didelia pro
porcija vandens, ir ne pervi- 
rinti.

Vienam produktui sausų ry
žių reikia vartoti keturias arba 
penkias kvortas vandens ir vie
na šaukštuką druskos. Nu
plauk ryžas gerai per kelius van
denius pakol visas liuosas krak
molas atimtas, ir nusunk. Tu-

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

Skalbiant jpylą, reikia išvi- 
daus gerai ap'krekmolinti. Klek- 
molas uždarys.'fck.vlėlės ir laikys 
plunksnas paduškoj. Kuomet 
paduška sausa vėl reikia plunks
nas įdėti. FLIS.

KAIP PLAUTI MEZGINIUS ,

SuV. Valstybių 
Departamentas 
patarimus kaip

Paprastai tos pačios paduškos 
vartojamos vasarą ir žiemą. Ne 
visos šeimininkes žino kaip pa- 
duškas plauti, 
žemdirbystės 
paduoda kelius 
plauti paduškas.

Pasiūk iš muslino maišą, du 
arba tris syk didesnį už paduš- 
ką. Išardyk paduškos galą, su
siūk tą galą prie muslino maišo 
galo. Pakelk padušką ir pilk 
plunksnas į muzlinį maišą. Plau
ti plunksnas reikia pirmiausia 
muslinį maišą su plunksnomis 
vėl užsiūti, paimk šepetuką ir 
trink su vandeniu kuriame įdėta 
“washing soda”. Jeigu reikalin
ga, antrame vandenyje galima 
trinti. Reikia išplauti per dve
jus arba trejus vandenius. Su 
rankoms gręžti kiek galima ir 
maišą padėti ant saulės išdžio
vinti .

Šeimininkės turi žinoti koki 
daiktai reikalauja atsargaus 
plovinio ir skalbimo, kad il- 
giaus nešiotųsi. Tarpe šių yra 
mezginiai.

Pirmiausia reikia pamieruo- 
ti mezginių ilgumą, ypatingai 
jeigu mezginiai nuo langų arba 
kalnierių. Kad neišsitemptų, 
delikatnųs mezginiai turi būti 
ranka prisiųti prie šmoto balto 
audeklo, ir su audeklu turi būti 

muiluotu 
netrinant

plaunami. Plauti 
drungnu vandeniu, 
lik su rankomis lengvai spau
džiant. Keikia mezginius plau
ti per kelius vandenius. Jeigu 
ant saulės džiovinami bus nu
baltinti. Sugrąžinti šviesiai 
geltonų mezginių spalvą reikia 
juos nuplauti kavoj ar arbatoj 
ir tuoj 
spręsti 
įpilant
ba arbatos skystimo į stiklelį ir 
pakeliant stiklelį prie šviesos. 
Kuomet mezginiai džiūsta pa
tartina prišokti prie atidengtos 
lentos. Langų kortinai gali 
būti prišokti prie paklodes ant 
grindų jeigu nėr temptuvo.

[FLIS]

ištempti. < 
kokia spalva 
kavos arba

Galima 
bus 

t ar-
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I Sveikatos Dalykai
PASIRINK MAISTĄ 

IŠMINTINGAI

NAUJIENOS, Chicago, III.

GREITOS TRANSPORTAGUOS
Važiuokite Ant “L”

Jei norite nuvažiuoti kur nors 
greit? Ar jums reikia nuV<ižiuoti 
darban į trumpesnį laiką? Važiuo
kite ant “L”.
Greiti ir nuolatiniai traukiniai, 
apsaugoti gerais signalais ir bė-K* 
giojanti paskirtu laiku visuomet 
yra jūsų patarnavimui.
The Rapid^Transit yra geriausis 
būdas ChicagĮos transportacijos.

Važiuokite Ant “L”
CHICAGO RAIMI) TRANSIT

LOTAI

Studijuok šias penkias maisto 
grupes

Kožnas maistas, kurį valgai, 
gali būti priskirtas vienai šitų 
grupių. Kožna grupė atlieka 
tikrą užduoti maitinime kūno. 
Vertėtų išrinkti maistą iš kož- 
n(fc grupės kasdien. /

t. Daržovės arba vaisiai.
2. Pienas, kiaušiniai, žuvis* 

’ mėsa, suris, šabelbonai, žirniai, 
piiĮacai.

K Javai—korini miltai, avižos, 
ryžiai, duona ir t.e. ,

1. Cukrus, siropai, (Ižele, nuv 
dus ir 1.1.

5. Rieburplii—sviestas, maga- 
rinas, medvilnio sėklų aliejus, 
alyvų aliejus, riebumai lašantys 
nuo kepsnio, taukai.

Gali vartoti vieną maistą vie
ton kito toj pat grupėje. Pavyz- 
din, avižos, gali būti vartojamos 
vieton kviečių, ir kiaušiniai, o 
kartais Šabelbonai, * vieton mė
sos; bet avižos negali 
tojainos vieton pieno, 
ir avižas ir pieną.

Jums reikia maisto
grupės kasdien —nepraleisk ne 

vienos
štai priežastis! kode! jums reikia 

tų penkių grupių
Vaisiai ir daržovės suteikia 

dalį medžiagos, iš kurios kūnas 
yra padarytas ir pagelbsti jo 
daugybei dalių gerai veikti. Jie 
pagelbsti išvengti žarnų užsi
kimšimo, kuris veda prie galvos 
skaudėjimo ir padaro jus ram
biais. Rūšys, kurias išsirenki, 
paeina nuo sezono ,bet atsimink, 
kad pigesni vaisiai tankiai turi 
tą pat vertę, kaip brangesni.

Pienas, kiaušiniai, žuvis, mė
sa, žirniai, šabelbonai.— šie pa
gelbsti subudavoti auganti kūną 
ir atnaujinti nudėvėtas dalis. 
Tas tai jų svarbiausia užduotis. 
Džiovinti žirniai ir šabelbonai 
padaro gerus valgius vieton mė
sos, laiks nuo laiko, bet nepra-

leisk anų maistų visiškai. Pienas 
yra labai svarbus. Pirk bent pus- 
kvortę ant dienos dėl kožno na
rio šeimynoje. Joks kitas mais
tas negali užimti jo vietą dėl 
vaikė. Sutaupyk pinigų ant mė
sos, jei tas būtinai reikalinga, 
bet nesiskupėk pirkti pieno.

Javai. Duona ir pusryčiams 
valgiai, šie valgiai veikia kaip 
kuras, kad galėtumėt atlikti sa
vo darbą, maždaug taip kaip ga
zolinas bedegantis automobiliaus 
inžine verčia jį eiti. Tą jus ga
lite laikyti jų svarbiausiu užda
viniu. Ir paprastai jie yra pi
giausias kuras, ką galit gaut. 
Priegtam jie suteikia kunui dalį 
/subudavojimo medžiagos.

Nemanyk, kad kviečių duona 
yra vienatinė ryšis javinio mais
to. Tegul Šiaurė pamėgina pie
tų komų* duoną, o pietuose gyk

venantys šiaurės avižų košę. Pu
sė užsiganėdinimo virime yra 
pamėginimas naujų daiktų. Avi
žų pudingas yra labai skanus.

Cukrus ir siropai yra kuras, 
taipgi jie priduoda skonį kitiems 
valgiams. Tai naudingas mais
tas, bet daugelis žmonių valgo 
daugiau jo, negu reikia. Saldus 
vaisiai, supraųtama, turi daug 
cukraus ir yra tinkamesni vai
kams, negu saldainiai.

Riebumai—tai kuras kurio 
ypač reikalauja sunkiai dirbanti 
žmonės. AUimlnk, kad brangus 
riebumas nėra nė kiek geresnis 
kuras už pigųjį. Vartok nuo 
kepsnio nulašėjusį riebumą. Ne
leisk mėsininkui nuplauti tau
kus nuo mėsos. Tie taukai jums 
priguli. Vaikams reikia sviesto 
riebumo. Duok jiems užtektinai 
to piene ir svieste. [FLISJ.

Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
REGISTRUOTA AKUŠERE

Confinoment reikaluose patarnau
ju namuose arba Hgonbutyje. Pa
tarimus suteikiu veltui. Valandos 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Kitam 
laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street

STANLEY MANKOS '
SIUVĖJAS

Ofiso vai. 9 A. M. iki 5:30 P. M.
Siutai $85 ir aukščiaus

Goddard Bldg., Tel. Central 4615

būti var-
Vartok

iš kožnos
t

Tel. Blvd. 3138
NVoilkievict*
BANIS

AKLfiERKA 
pa- 

mote- 
prie gim- 
patanmai 
moterims

merginoms. 
3113 South 
Halsted S’t.

25x150 pėdų
2 blokai nuo naujo West Sides 3 

Ra i f Extension
liktai 35 minutos važiavimo iš vidurmiesčio, 150 

traukinių kasdien, kelionės tikietas tiktai 12c.
K Yra mokyklos, bažnyčios, krautuvės, >

Nu teatrai ir t. t. Padidintas subdivi- / 
Nu zijos besi pietoj imas į abidvi /

I, jk puses šiė savaičių.

Viso
Kaina

KIMBALL
Groiikliai Pianai

tittle ga-
Deeds

•>* ■ •' ' Visos
/ rantuotos ir ___

išduotos per CHICAGO X
TITLE & TRUS COMPANY.

/ Už visus iškaščius $39.50 jus gausiteų 
lota — jūsų pačių pasirinkimui dykai .Deed^ir Title Garantuotų be jokio ekstra

<tamok«imo Lotas tada yra i“u „^'uTitam 
<r'ditp ant io statyti namų arba parduoti Kitam AWn» k yra musų būdas imgu-mui

draugų ir garsinimui musų biznio

Nėra jokio suvaržymo prie šio sensacinio 
-pasiūlymo, tiktai sulaikyti Teateita 

operuotojus nuo supirkimo visų 
subdivizijų.

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

Musij krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

r
K

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

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS 

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. 
Cyi'cnimo Kieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Advokatas
11 S. La Šalie S't., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 x ’ t
Vakarais

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

Pėtnyčios.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

4r nuo 6 iki 7.30 vai. vakare.
( Dienomis: Canal

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulėvard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

DR. G. SERNER
Optoinet rišt

Lietuvis Akių Specialistas
Vai.: Nuo 1 iki 8:30 vakare

Nedėlioj 9 iki 12 ryte
3265 So. Halsted St.

Ant 2 lubų

Telofonai:

I0HN B. BORDEN
K. JURGELIONIS

ADVOKATAS 
» Miesto ofisas 

190 No. State S't., Room 844 
Tel. State 3225

Valandos nuo 9:30 iki 4:30 Vai.
Bridgeporto ofisas 

3335 So. Halsted St. 
Vakarais nuo 6 iki 8 vai. ' 

Nedčliomis nuo 10 ryto iki 12 
Tel. Yards 0141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai..— Ingaliojhnai. — Pas
kola pmigų 1 ir 2 morgičiams.

(John Bagdziunns Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

So. Dearborn St. i Room 1538 
Telephone Randolph 3261 t

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

Namų Telefonas Republic 9600

7

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. Nedčliomis nuo 1Q, valan

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT-SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedčliomis 

8 iki 2 vai. po pietų.

nuo
nuo

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

JOHN KIJCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas

J, P, WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

Geriausia ir pigiausia ap- 
rėdalų krautuvė. Vasari
niai aprėdalai dėl vyrų, 
moterų ir vaikų; naujau
sios mados aprėdalai už 
žemiausias kainas.

J. SAUDARGS

J. PIKELIS
3159 So. Halsted St. , 

Chicago, Ui.

2221 W. 22 St
»irti Leavitt St.

Valandos: 9 rytd iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

v. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Deatborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

ANTHONY U THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS 

Ofisas: 4600 S'o. Wood St. 
Telephone Lafayette 7617 

Res.: 12046 So. La Šalie St.
Telephone Pullman 8868

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

■■ ■ 11 1111 i
Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Rr.A.R. BLUMENTHAL
Optametrist 

Tel. Boulevard 6487 
4649 S*. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. H^rmiiage Avenue 
Tel. HemlOclę 1385 

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

visokias legališkas popieras.

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir G iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Franklin 2460

LEON S. MIKELONS
ADVOKATAS

Room 712 Otis Building

10 So. La Šalie St.

A. L. Davidonis, M. D.
4643 Sd. Michigan Avė.
Tel. Kenwood5107

» ' j . t nuo 9 ikt II vai. ryte;V alandobį nuo jį; Q VB|0 vakare

Vedu visokius reikalus. Susidėjęs 
su Erickson & Johnson. Ofisas at
daras subatomis po pietų.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353
. -.... .

* Phone Canal 1713-0941
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oakley ir 24 St 
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdieną. 
Panedely ir ketverge nuo 3 iki 8 ▼.

Prisidėkite 
Prie to 

Didelio Pasiūlymo NC"*"^**
ųs negalit nieko žudyti, tie lotai DABAR N.

daug sykių brangesni negu $39.50 ir. jie Nw 
savo vertėje kožną metą. Isigykit nurodymus N 

vietą atsiunčiant mums žemiau paduotą kuponą. " 
jums nėra jokios atsakomybės ir jus vėliau dėka- 

mums už pasiūlymą.
Tai yra 4>arinkta žemė greitai augančioj sekcijoj 

kur kainos labai greitai kįla.
Nedaugiau negu 2 

Lotai dėl vieno 
kostumerio

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

A. MONTVID, M. D.
r

1579 Milwaukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

Namų telefonas Spauldlng 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia 

b 11 .............
^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue 
b ...

Atsiųskite tuojau čia paduotą kuponą dėl tolimesnių nurodymų

----- ’------------------ KUPONAS-------------------------
NAUJIENOS, 173* S. Halsted St.,
Chicairo. III.. Box 745

Be lokitfrtnan atsakomybės, atsiųskite man nurodymą ir vietą kur 
randasi tie lotai už $39.50. Aš suprantu, kad daugiau už tai ne
reikės damoketi ir jei aš nusprjsiu gauti dykai deed ir Tittle 
garantuotų Policy taipgi bus man išduota.
Vardas ............................. _......

N CHRYSLER
mA Automobiliai

Parsiduoda 
daugiausia

Nes yra stipriausi ir 
gražiai subudavoti.

cylinderių sedan .............. $995
cylinderiij ........................... $1,695

4
6
Inšiuriname dykai ant metų. Pri
imame senus karus ir duodame 
ant lengvų išmokSjimų.

. JOHN J. BAGDONAS 
4404 So. Western Avė.

Tel, Lafayette 9030

Adresas

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

DR. F.. O. CARTER
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

Daktaro pa
tarnavimas y- 
ra gydyti jūsų 
ligą arba pri
taikinti aki
nius.
27 metai prie 
State gatvės

Akiniai taip 
Galvos skaudė-

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

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

Vienas skaitytoj;'* i • skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dauper mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. • Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

„................................... Atkirp čia ............................. ............... .
•Data: Gegužis 3, 1926

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

M M 
m 4454 So. Western Avė, K
J VALANDOS: J
m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare P xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1936. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

cORPORAT,°*
PRESENJ FOR 

UNITED PROnT-SHĄ^jj$^R£fl^ 
SENO_BKl1'4»e K

1 .........................."
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th. Street 
CHICAGO

EPAI O TO

S’ &į ftofofSltf RING CORPORATION ■
\_T_ V7Qsw vqwk.n.v. _
□ Oi 44

aiHtiUL-orf<•''•'■ tWw v<A*h

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect G659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. p: z. zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St, 
Chicago, III. 

-----

pigus kaip $5.
jimas, nervingumas, nemigė ir 
nevirškinimas, tankiausiai yra 
priežastis akių įtempimo. Už
degtos akys, Kreivos akys Pa
taisomos. Tonsilai išimami.
Franklin O. Carter,M.D.

177 N. State St. (3 augštas), 
Chicago.

Vienos durys į šiaurę nuo 
Chicago teatro

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. 
Nedėlioj 10-12. Central 0836

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

ANTISEP
TIKAS 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
les Parpi
mą. Skau
dėjimą ii 
Kosėjimą.

^tade by
Pharnuical Co., S.mt Louia, U. S. A.
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gali tikėtis pravesti nė vieno savo kandidato j Seimą. Jų 
balsų ir taip būdavo nedaug, o dabar jie visiškai susiskal- 
dys. Bet jie tikisi, kad jeigu jie patys ir nieko nelaimės, 
tai vistik jie atitrauks šiek-tiek balsų socialdemokra
tams.

Kenkimas socialdemokratams, kaip iš visa ko matyt, 
yra svarbiausias komunistų tikslas šiuose Seimo rinki
muose. Šitą tikslą viešai paskelbė žinomas fanatikas Z. 
Angarietis, kuris ‘‘Komunisto” 6-7 numeryje sako, kad 

“reikia vesti aštriausią kovą prieš socialdemokratus, 
net jei kova prieš socialdemokratus padėtų laimėti 
kademams”.
Kuomet oficialiam Maskvos davatkų organe šitaip 

rašoma, tai nėra jokios abejonės, kad komunistai yra nie-

Chicagoje — paltu:
Metama ....................................... $8.00

Užsimokėjimo kaina:
Pusei metų  _______________ 4.00
Trims mėnesiams .......w........... $2.90
Dviem mėnesiams ______   1.50
Vienam mėnesiui ...............   75

Chicagoje per neliotojua:
Viena kopija ......   8c
Savaitei ...........................   18c
Mėnesiui ..................—..........-....... 75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje,
paltu:

Metams ....................................._ $7.00
Pusei mėtų   ...........................„ 8.50
Trims mėnesiams ........... .........„ 1.75
Dviem mėnesiam ..........._........... 1.25
Vienam mėnesiui ............. 75

Lietuvon ir kitur uisieniuoie:
(Atpiginta)

Metama ..................  $8.00
Pusei metų .................................. 4.00 i
Trims mėnesiams ........... . 2.oo kas kita, kaip klerikalų talkininkai.
Pinigus reikia siųsti palto Money I ' x c

orderiu kartu su užsakymu. I ■ ---------- , - 1 —■— 1 : 1

KOVA PRIEŠ RINKIMUS LIETUVOJE Apdovanojo
PARTIJŲ MIŠRUMAS

POLITIKOS SPEKULIANTAI f
KETURI KOMUNISTŲ KANDIDATŲ SĄRAŠAI

ANGARIETIS EINA J TALKĄ KADEMAMS

Ateinantieji iš Kauno ir provincijos miestų laikraš
čiai rodo, kad dabar Lietuvoje politinė kova verda, kaip 
katile. Partija prieš partiją kovoja, eina mitingai, važi
nėja agitatoriai, platinama agitacinė literatūra, laikraš
čiai ėdasi tarp savęs. Mat, artinasi “teisino diena” —r rin
kimai j Seimą.

Kai kurie žmonės tąja kova piktinasi ir smerkia par
tijas, kam jos tarp savęs taip baisiai riejasi. Jiems rodo
si, kad jeigu partijų nebūtų, tai ir politinių ginčų nebū
tų. Bet tai, žinoma, yra klaida. Jeigu nebūtų partijų, tai 
eitų kova tarp asmenų — tarp kandidatų, norinčių patek
ti į Seimą. Jie viens kitą asmeniškai šmeižtų ir purvais 
drapstytų. Tai butų daug šlykštesnis dalykas, negu par
tijų kova. (

Kelius pastaruosius menesius 
katalikiškos dvasiškijos viršū
nėse ėjo paslaptingas kukždė- 
jimas. Tose derybose be jokio 
abejojimų dalyvavo ir krikš
čioniškųjų partijų vadai. Tuo 
pačiu laiku tarp Kauno ir Ko
mos zujo visokios delegacijos, 
bėginėjo atskiri asmenys. 

• •

Ir va rezultatas: katalikiško
ji Lietuvos visuomenė ir Lietu
vos respublika liko apdovano
tos arcivyskupu ir penkiais 
vyskupais. Senukas Karevičius 
skiriamas arcivyskupu Palesti
non ganyti pusantros avelės 
atakų ir žydų apgyvendintam 
tolimam ir nekultūringam kraš
te.

Naują arcivyskupą ir vysku
pus paskyrė mums Koma, me
tai atgal pasirašiusi su lenkais 
Lietuvai priešingą, konkordatą 
ir išginusi iš Vatikano musų 
valdžios atstovą už tai, kad 
Kaune p. Zechini būstinė liko 
nudažyta kiaušinių tryniais. ■

bės pačiai katalikiškai musų 
visuomenei? Kraštus amžinai 
nuskaręs. Tūkstančiai alkanų 
bedarbių. Tūkstančiai bėga iš 
tėvynės svetur bado vejami. 
Patys ūkininkai nesugaudo cen
to tuščioj kišenėj. Pradžios mo
kyklos sulupusios, pakrypusios 
ir troškios. () čia vystosi nau
jas buketas dvasiškų lelijų, ku
rios nesėja, neplauna ir vis tik 
žydi įvairiausiomis spalvomis, 
traukdamos syvus iš vargu pra- 
mirkusios musų liaudies.

Ir kam reikalingi visi tie 
vyskupai, apkaišyti naujais 
koadjutoriais, kanauninkais, pra
lotais, vikarais, sekretoriais? 
Argi katalikiškai Lietuvai ne
užteko kunigų?

Tegul tik Dievo tarnai mes
tų bankus, skerdyklas, plyti
nes, degutines, retežių fabrikus. 
Tegu grįžtų į parapijas iš mi
nisterijų ir Seimo rūmų. Tegu

Dr. Alės Hrdlicka, paskilbęs 
Amerikos antropologas, kuriam 
anglai paskyrė Huxley meda
lių.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko,' kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto .siuntiniai. Tėmykit numeri save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

Bloga yra ne tai, kad Lietuva turi politinių partijų, 
bet tai, kad partinis žmonių pasiskirstymas dar nėra nu
sistovėjęs. Dažnai tie patys žmonės, ką vakar priklausė 
vienai partijai, šiandie dedasi prie kitos partijos arba pla* 
kasi prie minių, pakeitę savo senosios partijos vardą. Tai 
demoralizuoja visuomenę. Viena, toks partijų ir partijų 
vardų mainymas klaidina mažiaus apsišvietusius pilie
čius; antra, tatai auklėja avantiūrizmą politikoje.

Sakysime, koks nors klerikališkas Kaulas pirmiaus 
veikė tarpe federantų. Žmonės laikui bėgant patyrė, ko 
verta yra ta partija; jie jau žino, kad ji yra kunigų ir 
buožių tarnaitė, ir jie yra prisirengę, kai Raulas-vėl at
vyks pas juos, pasakyti jam tiesą į akis. Bet štai Raųlas 
pavirsta iš federanto “naujakurių ir mažažemių” atsto
vu. Jisai atvažiuoja pas nusivylusius rinkikus, kurie pra
eitą kartą balsavo už federaciją, ir kalba jiems “naujos 
partijos” vardu. Rinkikai reikalauja, kad jisai pasiaiš
kintų, kodėl federacija juos savo prižadais apgavo, o ji
sai atsako: “Aš, brolyčiai, nieko nežinau, nes* taįpartijai 
daugiaus nebepriklausau. Dabar yra geresnė partija, ku
rią aš atstovauju — balsuokite už| ją!”

Šitaip mainydamas savo plunksnas, bile koks pašle
mėkas gali už nos)es vadžioti minias.

visokias politines 
Tegu grįžtų. į 

imtųsi to darbo,

voje butų atskirta nuo valsty
bės, jei katalikų dvasiškiai ne
migtų iš Kespublikos iždo ir ka
talikiškoji visuomenė pati iš 
savęs išlaikytų bažnytinį apa
ratą, me dėl kalbamojo įvykio 
nepasakytume nė pusės žo
džio. Kiekviena tikybinė grupė 
turi teisės ne lik liuosai išpa
žinti savo tikybines pažiūras/ 
bes ir tvarkyti savo bažnyti
nius reikalus, kąip ji sau nori, 
bet lik nekenktų visos visuome
nės reikalams. Tokį laisvą sa
varankumą, ypač jei parapijų 
ir vyskupijų materialius reika
lus pasiimtų tvarkyti patys pa- 
rapijonys, mes galime tik svei
kinti.
, Ket pas mus katalikų dvasiš
kiai, prilipę prie valstybės, pri
lipo ir prie Kespublikos iždo. 
Prilipo ir skubinasi apsirūpin
ti. Krikščioniškųjų partijų pa
dedami, jie per tris pastaruo
sius metus patikrino sau algas, 
vargingiems klebonams prirė- 
žė naujos žemės, atgavo senus 
vienuolynus ir pristatė naujų, 
gavo dvarų centrus, gavo visą 
eilę pašalpų jų įsteigtoms mo
kykloms ir kitokioms įmonėms, 
- žodžiu, kabino kiek lik žiau

nos neša. Ir tai, žinoma, vis ka
talikų bažnyčios naudai.

Dabar vėl naujas arcivysku- 
pas ir penkios vyskupijos. Te
gul tik po rinkimų “krikščio
niškosios” partijos įeitų <Įpu- 
gumojc į Lietuvos Seimą, jau 
pirmais metais bus įneštas pa
siūlymas skirti algas naujiems 
vyskupams, naujoms kapitu
loms, tribunolams, visai aibei 
naujų dvasiškų činų. Antrais 
metais jau bus reikalaujama 
kreditų vyskupų namams sta
tyti, vyskupijų įstaigoms kur
ti, remontuoti ar didinti vys
kupų bažnyčias. Dar vėliau ims 
kurtis vienuolynai su daržais, 
sodnais ir laukais, vienuolynų 
mokyklos, skalbyklos, kepyklos 
fr kitokios įmonės, — ir nepa
sotinta musų dvasiškių ranka 
nuolat bus atkišta vyriausybės 
litų gauti. Ir, žinoma, gaus, jei 
tik Seimas ir valdžia bus kaip 
lig šiol “krikščioniškoji”.

Jau vien dėlto, kad iždo mi- 
vargingoji 

pažiu- 
nepa- 
tiky- 

~...... r__ T cento,
mi po keletą kandidatų sąrašų atskirose apygardose, ne- Bet ką neša tos visos naujeny

i Kad Lietuvoje tokių gaivalų yra daug, tai matyt iš 
to fakto, kad jtenai per kiekviėnus rinkimus “naujos par
tijos” dygsta, kaip šungrybiai patvoriuose. Štai ir šiuose 
rinkimuose: kiekvienoje apygardoje išstatyta po 17, po 
18 ir net daugiau sąrašų. Antroje Kauno apygardoje ti| 
sąrašų yra net 25!'

Vienų tiktai “krikščionių” kandidatai tenai yra pri
sidengę šešiais įvairiais vardais. Lenkų poneliai turi tris 
sąrašus, kurių vienas yra pakrikštytas “darbininkišku” 
vardu. Žydų buržuazija turi 2 sąrašu, ir t. t.

Aišku, kad šitos gausybes sąrašų fabrikantai vado
vavosi spekuliacijos tikslais.

Uoliai varo spekuliacija balsuotojų tamsumu įvai
rios buržuazinės ir klerikalinės grupės Lietuvoje. Bet už
vis aršiausi spekuliantai pasirodo esą komunistai.

. Aukščiaus minėtoje rinkimų apygardoje, pav. komu
nistai išstatė net keturis kandidatų listus. Vienas, nume
ris 5 vadinasi “darbininkų ir kaimo biednuomenės,1, sąra
šas; antras, numeris 13 — “darbo valstiečių”; trečias, nu
meris 22 — “darbininkų partijos”; ir ketvirtas, numeris 
23 — “susipratusių darbininkų ir biednuomenės”.

Viena partija, turinti vieną centrą ir garbinantį vie
ną šventąjį Leniną, išeina prieš publiką “keturiose asa- 
bose!” Na, ar ne juokinga komedija? Juk kiekvienas pi
lietis gali balsuoti tiktai už vieną sąrašą — kaip gi komu
nistai gali agituot, kad jų šalininkai susyk balsuotų už 
“keturių partijų”, kandidatus? Tai, tur-but, naujausia 
“bendro fronto” taktika.

Žinomas dalykas, kad Lietuvos komunistai’ statyba-

lijonus sukrauna 
liaudis visokių tikybinių 
rų, katalikų dvasiškiams 
doru penėtis iš savo 
binin priešų va”gingo

Spėjama, kad Hyderrabado 
Nizamas rengia Indijoj sukili- 
limą. Anglai seka kiekvieną jo 
žingsnį, kad būti prisirengu
siems.

t

VISI REIKALAUJA

tau-
Kai-

ir bulius auginę, tegu nebebrai- 
dytų purvinomis padalkomis po 
mitingus ir 
organizacijas.
bažnyčias ir
kuriam jie save neva skyrė, — 
ir katalikų tikybiniai reikalai 
butų pilnai ir dešimt kartų ge
riau aprūpinti, kaip dabar.

J O 1
Naujų vyskupijų steigimas 

Lietuvoje yra paremtas ne ti
kybos reikalavimams, ne noru 
stiprinti žmonėse Kristaus 
mokslo dvasią, bet musų val
džią pamėgusių klebonų troš
kimu aprūpinti katalikiškąją 
Lietuvą dar tankesniu voratin
kliu ų* įtvirtinti ilgiems me
tams kunigų kastos viešpatavi
mą musu krašte.

Ir Kristaus laikais žydų 
tą valdė rabinų luomas,
pošiai ir Ainošiai, apsupti mo
kytais daktarais, pasisėdę po 
savim pranašų šventąsias kny
gas, pasigavę Jegovos vardo, 
darė su ,žydų liaudim, ką tik 
norėjo. Kuo virto rabinų val
doma Judėja ir patys rabinai, 
rūsčiais žodžiais piešia pats 
Kristus, vadindamas žydų ku
nigus išpuikėliais, veidmainiais, 
godžiais aukso, vargingųjų naš
lių skatiko ėdikais, finais ne
dorybių, žalčių ir driežų pa
derme (žiūrėk Mataušo evange
listo perskyrimas XXIII).

Rabinai ir fariziejai apsidir
bo su Kristum: jie prisiėmė 
ant savęs ir savo vaikų nekal
tą Kristaus kraują ir neįvedė 
Kristų ant Golgotos kalno.

Pas mus įsipolitikavusi ku
nigų kasta brenda tuo pačiu 
keliu. Jie naudojasi laikinu įsi
galėjimu ir skubinasi apžioti vi
są musų gyvenimą. Jei ir šiuos 
Seimo rinkimus laimėtų vadi
namos krikščioniškos partijos, 
Lietuva greit susilauks lietuviš
kų Kaipošių ir Ainošių gady
nės. •

Ir todėl mes perspėjame rin
kikus, perspėjame( nuoširdžiai 
tikinčius krikščionis: dar ne
vėlu suvaldyti įsibėgėjusius mu
sų kunigėlius ir priversti juos, 
kad grįžtų prie savo pareigų, 
grįžtų bažnyčion ir lautųsi kūp
ėdavę Kristaus \ v^rdu asmeni
niai savo naudai. ' Pakaitytuose 
karstuose jau ir dabar gana 
prisirinko visokios nedorybės.

[“Socialdemokratas”]
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Tol. Lafayotte 4223 J

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška, \

3228 VV. 38th Street, Chicago, 111.

ohemia

H()p HAVOlU 
ai Ar? puodui**’

Paskanintas su Neprilig- 
stamais Importuotais

Bohemų Saazer Apyniais

PIRM NEGU PIRKSI 
PIANį

Pamatyk ir išgirsk GuL 
bransen Registering Pianą, 
pas BUDRIKĄ.
Vienatinis Pianas katras 
groja Rolles teisingai, be jo
kio mechaniškumo; kainos:

$290 — $45Q — $530
— $615 — $700

Ant lengvų išmokėjimų '

JOS. F. RUDRIK
3343 So. Halsted Street

6257—Viktorui Griunui 
12200—^\htanui Juozapaičiui 
22422—Jonui Valoniui 
12198—Zosei Vambutaitei
5247—Anelei Klimienei
6261— Onai Danelaitei
6262— Povilui Daukšai 

‘6265—Zofijai Sarafinienei 
12199—Antanui Zavackui 
24346—Zofijai Tijunaitienei 
24347—Liudui Kinčinui 
12193—Jurgiui Jono Labučiui
6248—Uršulei Montvidienei

12196—Marei Biliauskaitei 
12207—Tamošiui Giacui
6254— Rozalijai Bartašienei'
6268— Marijonai Pikčiunytei 

12206—‘-Stanislovui Karcauskui
6269— Jurgiui Vegiui 

21544—Juozui Urbonui
6267—Jurgiui Bardaiiskui 

21543—Domicėlei Cesvinskienei
6260—Paulinai Ilevičienei
6264—Juozapatai Mačionienei
6255— Pranui Idikauskui
6272—Boleslovui Lukoševičiui 

12194 Juzefai Gaidauskienei 
55441 Pranciškui Pečiuliui
12137 Konstancijai Balsytei 
6105 Franciškui Lankauskui

12138 Narei jonai Marcinkienei 
6124 Vladislavai Stankevičie

nei
22710 Agotai Letkauskienei 

6151 Pranui Sakurskiui 
6161 Vincui Penkovskiui 
6179 Povilui Paulauskui 
6191 Julijonai Mikšiutei 
6183 Petronėlei Tereskienei 

22721 Jokūbui šeškauskui 
22726 Juzefai Pužienei
6237 Veronikai Vaštakienei

12184 Domicėlei Eirošienei
12185 Leonorai Petkienei
6202 Onai Ūsienei

22728 Franciškui Kontrimui 
22733 Jonui Utakiui
22737 Vincui Mickui
22741 Marijonai Vaišvilienei
55486 Onai Šiaulienei
55487 Onai Jankauskaitei 
55492 Marijonai Karpavičienei
6280 Jurgiui Pociui

21548 Klemensui Noreikai 
21202 Jonui Rutkauskui

6278 Petronėlei Kontrimienei 
6276 Jonui Vaicikauskui
6294 Antanui Sinkevičiui
6299 Veronikai Dalinkevičaitei
6203 Reginai Einikaitei
6295 Marijonai Lechavičienei 

55497 Valerijai Baika
2^754 Liudvikai Mazurevičie- 

nei
22755 Kamelijai Leveckienei 
22757 Stanislovai Arbačiaus- 

. ' kaitei
6315 Rozalijai Verbickaitei 
6346 Simonui Valentinavičiui

21214 Petronėlei Baublienei 
21216 Stanislovui Rimkui
6334 Marijonai Mikašauskienei 

12222 Simui Milašauskui
6339 Vladislovai Ciurlioniutei 
6311 Vincui Puodžiunui

12216 Juozapui Počiuliui 
6341 Kaziui Prakuliauskui

21215 Augustinui Masilinui 
6314 Aleksandrai Mandrijaus-

kaitei
6337 Karoliui Kasparaičiui 

24255 Domicėlei Martinkienei 
6323 Paulinai čemoraitei 

12192 Antanui šermukšniui 
12205 Monikai Miliunaitei 
22421 Johanai' SpirkaviČienei 
6249 .Uršulei Karžinauskienei 
6263 Jurgiui Mikšiui
6245 Jonui šiaučiuliui
6239 Onai šeputaitei

12197 Uršulei Vaicekauskienei 
21546 Antanui Meižiui

6253 Domicėlei Služienei
* l » . i < I <

24348 Petronėlei Šautelienei 
24711 Kazimierai Noreikienei
12233 Juozapui Kimčiui
12234 šlavei jonai Rupšienei
12235 Nastazijai Jokubauskaitei 
12286 Petronėlei Petrošienei

12238 Apolonijai Vitkauskaitei 
24712 Marytei Girčaitei
6369 Onai Snečkutei
6370 Juozui Lukašaičiui
6367 Petrui Norbutui

21218 Agotai Relikevičienei
12231 Petronėlei Kurpalicnei
12240 Juozui Burusui
6375 Barborai Petrauskienei 

12237 Justinui Stankevičiui
6373 Leonorai Gintautienei
6359 Polkerijai Laurinavičienei
6360 Mataušui Balčiūnui
6364 Juozapui Liepai
6365 Stanislovai Stankevičaitei

12232 Benediktui Daktaraičiui
6350 Petrui Vitartui
6361 Izidoriui Bartusevičiui 
6358 Veronikai Kurlenskaitei
6351 Onai Vaitelienei
6371 Onai Zakšauskienei 

12230 Johanai Girčienei
21219 Ipolitui Lukošaičiui
6374 Juozapui Bukauskui
6319 Bronislavai Jokūbaičiui
6378 Antanui Lizdėniui
6386 Tamošiaus Zancičio
6384 Uršulei Pasalauskaitei
6391 Geltrudai Pilvelienei
6394 Antoninai Ragauskienei
6397 Bogusei Rankelienei
6402 Zofijai Matulaitienei
6405 Juozapui Norkui
6410 Antanui Levonavičiui

12243 Onai Gecevičienei
21221 Tamošiui Jakubauskui
22428 Kazeninei Julijonai 
75247 Antanui Beliauskuį

6381 Jonui Raršiauskui
6401 Onai Renikaitei

21224 Salom i j ai Žagary tei
6380 Aleksandrai Andriulienei 
S2 Marijonai Česienei

8 Pranciškui Miliauskiui
6411 Onai Knietaitei
6403 Anelei Malakauskaitei
6389 Elvyrai Amdriejaitienei
6407 Stanislovui Vaičekauskiui
6400 Albinui Šepečiui

21222 Dionizui Lukoševičiui
6413 Onai Katkauskaitei
6387 Kazimierui Petkui
6422 Plecidai Pocaitei
6414 Alvinai Mikšienei

22759 Jonui Podžiuveliui
22760 Onai Ancienei
22761 Marijonai Zabeckienei
22762 Petrui Jagelavičiui
22764 Emilijai Udrienei
22756 Petrui Tamulioniui
22768 Mataušui Seibučiui
22770 Jonui Pauliukoniui
22771 Jonui Japkinui
2Ž772 Stanislovui Šimkui
22773 Salomijai žalgięnei
22778 Matui Slavinskui
22779 Rozalijai Stumbrienei
22781 Juozui Jurgilai
22783 Marijonai Vinckienel 
22784 Onai Čeponienei.
22785 Elzbietai Šukienei
22786 Kotrinai Vahinienei
22787 Mykolui Jankauskui 
55508 Simonui Kaliajai 
55509 Marolinai Nabožiehei 
55510 Stanislavai Masiuliunienci 
55512 Boleslovui Zimontravičiui 
55513 Jonui Balčiūnui 
55514 Stasei PoškaiUi 
55514 Juozapui Bendžiui 
55516 Petrui Bitinui
95896 Tercsai Rubašauskienei 
55511 Petronėlei Samauskienei

6427 Antaui Trusai
6420 Petronėlei Norvaišaitei

21237 Steponui Lukšiui
6423 Marijonai Dagilienei 
64£4 Antoninai Kureckaitei 
6426 Andriui Kielai
6429 Petrui Šukiui
6437 Apolinijai Avižienai

12252 Juozapui Čepioniui
22429 Stanislavui Januševičiui

6419 Vincentui Zabelai
6445 Stanislovui Blaidikui
6453 Adelei Serbentątei 
6463 Onai Vilčiauskienei

12253 Mykolui Pietaraičiui
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Pirmadienis, Gigužis 3,192^

CHICAGOS 
' ŽINIOS

Nušovė policistą
30Policistas Frank Blazek, 

metų, tapo sumuštas ir paskui 
nušautas automobily, kuriuo 
vežė areštuotąjį į policijos sto
tį. Nušautąjį ir automobilių 
rasta prie 4913 S. Wabash Av. 
Spėjama, kad jį nuovė negras 
jo paties revolveriu, kurio pas 
policistą nesurasta.

ŠIANDIE RITASI JOHNNY
MEYERS

Armory 
su Lou 

laiko at-

šiandie Broadvvay 
risis Johnnv Meyers 
Talaber. Apie metus 
gal Talaber buvo laimėjęs vi
dutinio ivorio čempionatų, bet 
paskui vėl prarado Meyers’ui. 
šiandie jis bandys nuo Meyerso 
čempionatų atsiimti.

DR. VAITUSH,Towii of Lake
NAUJIENUS, CKIcago, UI.

TEGUL SAU KALBA Didina banką

nu esąs, nors niekas jam tą 
titulą n'suteikė, o Bancevičius 
turi pretenzijų prie diržo, nors 
jis ristynes su Požėla pralaimė
jo.

Del visu to Požėla tik numo
ja ranka ir suko: “Tegul jie 
sau kalinu Man nė kiek nėra 
skaudu.

Davis Sųuaire parke šią savai
tę bus:

Pirmadieny ir antradieny — 
nemokama vakarine mokykla;

Ketvirtadieny — vaikų rank- 
darbiai.

L. K. Vytauto Beno 
darbuotė

Prisipažino pardavęs 
kulkasvaidžius

Alex v 
geležinių

'. ivoiecek, savininkas 
daiktų sankrovos prie 
18 St., prisipažino, kad 
butlegerių šaikai par
teris kulkasvaidžius. 
jis pardavęs vieną, o

Central Manufacturing Dis- 
triet Bank, 1112 W. 35th St., 
didina savo bunka ir kada bus 
pabaigtas budavoti, bankas iš
rūdys kaip šiame paveikslėly. 
Dabartinis banko namas bus vi
siškai pataisytas, rūsy bus įtai- 

“vault’ai” 
ir tt. Visas 

nenušautų, nes ir pirkdami gTu-*^an^.° v'fjUS bus ilgi pertaisy-

jis tūlai 
davė net 
Išpradžių 
paškui jie grūmojimais išrei
kalavę parduoti dar du. Jis pa
žysta prikėjus ir Žino jų 
dus, bet atsisakė pasakyti 
cijai, bijodamasis, kad jie

vai
ru j; syti modemiškiausi

• Ipailsio kambariai jo i1

moję mirtimi, jei jis išduos 
pirkėjus.

tas ir padidintas ir patogiai į-

Smulkios Žinios

i

Prie 6018 Winthrop Avė. su
degė didelis 4 augštų apart- 
mentinis hotelis. Nuostoliai sie
kia virš $50,000.

Reikia darbininkų

ainuos $200,000, užims

rengtas dėl banko kostumerių. 
Naujau namas, kurio pabudavo- 
jimaš 
119 pėdų prie 35 gatvės.

Didinti banko namą verčia 
nuolatinis banko augimas. 1917 
m., kada dabartinė banko val
dyba užėmė savo vietas, banko 
turtas siekė $2,200,000, o da
bar siekia jau $11,000,000.

Lietuvių Rateliuose
Paštas yra reikalingas laiškų 

išnešiotojų ir klerkų. Aplikaci
jas reikia paduoti iki -birželio 9 
d., Civil Service komisijai, lan
gas 2, pirmas augštas, federa- 
liniame name. Aplikantai turi ■, 
būti piliečiai ir turės išlaikyti j 
tam tikrus kvotimus. Pradinė biasi biznio ir didžiumoj 

gerai sekasi toje srityje, 
p-ia Margareta Mickevičienė 

j jau antri metai kai užsiima su 
į“real estate” ir “Insurance” 

... bizniu. Savo ofisą nesenai per-Pavasarinis sezonas plaukio- kg|3 Gr| ofj n(]me_
jimo laivų Michigan ir kituose riu 8U4 So Halsted st p.ia 
ežeruose atsidarė pereitų šeš- • Mickevičienė reprezentuoja ge- 
tadieiiĮ. l ik šiaurinėj ežero daJ apdraudos kompanijĮj. žmo. 
ly, apie Mackmaw salas, ledai, gus> kurs neatsisak<) visuomenei 
dar kiek kliudo laivų plaukioji-ldirbti; kaip Mickevkxicn6j 
niU1, ’ tą ir visuomenei dera remti ir

biznyje,

Bridgeportas
Moterys biznyje

Lietuvaitės vis daugiau

$1,700 į metus.

grie- 
joms 
štai

Babravičiaus
KONCERTAS

Nedėlioj, Gegužio-May 9-tą, 1926
LIETUVIU AUDITORIUM

3131-33-35 So. Halsted Street

Pradžia 7:30 valandą vakare 
Po Koncertui Šokiai

Chioagos policija, paversta į 
'šerifo pagelbininkus, pradėjo 
valyti Cicero- ir sunaikino kele
tą gembleriavimo urvų, kurie 
priklausė Al. Caponi šaikai. 
Kaip išrodo, įtariama, kad ta 
šaika nušovė prokuroro pagelbi- 
ninką McSwiggin ir du stam
bius butlegerius ir todėl tą sai
ką dabar siekiamąsi sunaikinti, 
kaip kad buvo sunaikinta Gen- 
na šaika. Abelnai, dabar sten
giasi įsigalėti airiai butelege- 
riai, sunaikindami, geruoju ar 
žudynėmis svetimtaučių butle- 
gerįų saikas.

Antra biznierė, p-ia Mason 
savo madnių skrybėlių krautu
vę perkėlė pas p. Burbą, 3214 
So. Halsted St. šioje vietoje 
moterims bus patogu ir gražių 
šlebių užsisakyti ir madnių 
skrybėlių nusipirkti. P-ia Ma
son (S. L. A. 208tos Moterų 
kuopos iždininkė ir veikli vi
suomenininke) savo maloniu 
budu L>ei geru supratimu savo 
profesijos įsigijus yra plačios 
simpatijos. Bet naujoj vietoj 
linkime jai dar geresnio pasise
kimo gyvenime ir biznyje.

. Reporteris.

Lietuvos saldainiai

Tikietų kainos: $1.00 ir $1.50 perkant iš

UNIVERSAL STATE BANK 
“NAUJIENŲ” OFISE 

“AUŠROS” KNYGYNE 
ELTA COMMERCE CO., Raštinėje 

J. A. URMAN, Drug Store

AMUNDSENO DIRIŽABLIS •
NORGE IŠLĖKS Iš LE

NINGRADO RYTOJ

LEN1NGBADAS, SSSB, bal. 
30. — Amundseno ekspedicijos 
j žiemių ašigalį dirižablis Nor- 
ge, dėl tam tikrų priežasčių ne
galėjęs išskristi šiandie, kaip 
kad buvo planuota, ruošiasi ap-« 
leisti Leningradą sekmadienį, i 
gegužės 2 dierųp Norge skris, į 
Špicbergeną.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas. 
Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

Bridgeporte jau galima gauti 
ir Lietuvos saldainių. Daug tų 
saldainių parsigabeno p-as V. 
M. Stulpinas, 3311 So. Halsted 
St., kuris juos parduoda urmu 
ir smulkesne kiekybe. Saldai
niai yra išdirbystės “Birutės” 
B-vės, Šiauliuose. Yra įvairių 
rūšių saldainių, su gražiais lie
tuviškais užrašais ir savo sko
niu yra daug gardesnu už ame
rikoniškus. P-as Stulpinas sako, 
kad žmonės noriai perka saldai
nius ir jis jau išpardavė jų ke
lias skrynias, taip kad nebe
daug ir beliko iš didžio siunti
nio. Kas dar neragavote tikrų 
lietuviškų “cukerkų”, pasisku
binkite nusipirkti, kol dar jų 
yra. —O.

L. K. Vytauto Beno susirinki
mas įvyko balandžio 20 d., J. 
Savicko svet. Kadangi pirm, 
ir pirm, pagelb. nctesilanke, tai 
susirinkimų atidarė prot. rast. 
Jonas Barčas. Pirmininku šiam 
vakarui liko paskirtas J. Ketur
akis, pagelb. — J. Balakas.
' Prot. rašt. Barčas perskaitė 
pereito susirinkimo tarimus, 
kurie liko priimti vienbalsiai. 
Po to sekė komisijų raportai. 
Baliaus komisijos raportas ne
buvo pilnas, kadangi tikietų 
pardavėjas neatsilankė, tai ne
galima buvo sužinoti kiek ti
kietų buvo parduota. Spėjama, 
kad liko virš $100 pelno. Be
nas taria širdingų ačiū baliaus 
rengimo komisijai už surengi
mų 
ypač

FRANCUZISKAS
SPECIALISTAS

Gydo ligas krvajo, Odos, Rectai, 
Venerinės ir Chroniškai

VYRŲ IR MOTERŲ
VĖLIAUSIAIS METODAIS*

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Dr. J. W. IMetle, M.D
1800 So. Ashland Avė.

Viffiui banko
Valandom: nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 

iki 9:80. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30 
Phone Canal 0464---------------------- ----

OPTOM ĮBRISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ir.o, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę, 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atvda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pahnž Boulevard 7589

tokio puikaus baliaus, o 
p. J. Savickui už jo di- 

pasidarbavimą dėl Beno 
Taipgi benas taria nuošir-lai M).

du ačiū biznieriui Šatui už jo 
gausių paramų. Benas nutarė 
kreiptis prie tų biznierių, kurie 
mus remia.

Gaidų pirkimo komisija pra
nešė, kad nupirkusi puikių 

j>verturų, valsų, maršų ir t.t. 
viso už $60. Vienbalsiai nutar
ta atmokėti. Beno korespon
dentui pastebėta, kad nieko ne
panaši) į laikraščius apie beno 
darbuotę. Koresp. pasižadėjo 
pasirūpinti tai padaryti.

Beno lyderis J. Balakas pra
nešė, kad ateinančiai vasarai 
turįs jau apsiėmęs keletą kon
certų, tad kvietė narius lanky
ti repeticijas ir geriau prisi
rengti prie tų koncertų.

šis susirinkimas
skaitlingas, bet gyvas, 
kartą nariai užsilaikė 
rimtai svarstė beno 
P-as Keturakis vedė 
mų labai gerai.

Beno

buvo ne
neš šį 

ramiai ir 
reikalus, 

susirinki-

Koresp.

Princesa Giovanna, Italijos 
karaliaus duktė, sakoma, susi
žiedavo su Armando Diaz, gen. 
Diaz sunumi.

PADEKAVONĖ
A. A. Jonas Kunčius, kuris 

mirė Balandžio 25 dienų ir pa
laidotas tapo Balandžio 29, o 
dabar ilsis Tautiškose kapinėse, 
amžinai nutilęs ir negalėdamas 
atsidehayot tiems, kurie sutei
kė jam paskutlnj patarnavimų 
ir palydėjo jj j tų neišvengia
mų amžinybės vietų.

Mus atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimų iš musų 
tarpo, reiškiame giliausių pa
dėkų dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dėkavojame 
Draugystei Rūta No. 1, Lith. 
Benefit Kliubui ir Eagles drau
gijai už vainikus ir patarnavi
mų; dėkavojame graboriui But
kui, kurs savu geru ir manda
giu patarnavimu garbingai nu
lydėjo jį j amžinantį,, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą 
ir rūpesčius, dėkavojame Jonui 
Bagdonui už puikių ir įspūdin
gų prakalbų ant kapinių, ir pa
galios dėkavojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylimas Jo
nai sakome: ilsėkis šaltoj že
mėje. Nuliūdę,

žmona, Sūnūs, Duktė, 
Žentas ir Gimines.

MATEUŠAS KAZURA

Persiskyrė su šiuoi pasauliu 
Penktadienyj, Balandžio 30 die
nų, 5:00 valandų vakare, 1926 
m., sulaukęs 38 metų amžiaus; 
gimęs Vilniaus rėdyboj, Šven
čionių apskričio, Terečiaus pa
rapijoj, Radžiškių kaimas, pa
likdamas dideliame nubudime 
pusbrolį Alphonsų Skrobutienę, 
pusseserį Juzefų Klonienę ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 8858 Cottage Grove Avė., 
Bųrnside.

Laidotuvės įvyks Anti>die- 
nyj, Gegužio 4-tą dieną, 9:00 
valandų iš namų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.
' Visi A. A. Mateušo Kazuros 
gimines, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekdnĮle,
Pusbrolis Ir Pusseserė

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yds 1741

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd St., Chicago 
Phone Canal 2591

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

A
t

B1LLY*"' UNCLE

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garai it u o i a me visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street 
Netoli Ashland Avė.

v Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius .— šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Or. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenu/ 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

....... —
Phone Boulevard 5203 

Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų di rektorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St., Chicago
b i ■ ............ .. i ■■■

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, Iii.

J.F.RADZIUS
\Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chichgoje

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

\ 1 stės.
OFISAS:

668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Hąlsted St.

Tel. Blvd. 4063

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dpvank



ĮVAIRUS SKELBIMAI

Pranešimai

e atras
Babravičiaus koncerto 

belaukiant
Gegužės 9 dieną, Lietuvių 

Auditoi ijoj dainuos musų pa
garsėjęs dainininkas Babravi
čius. Dedama pastangų, kad šį 
kartą kuodaugiausia 
koncertą atlankytų, 
pardavinėjama iš kalno, 
teko patirti, jau iki 
duota 200 tikietų. Butų gerai, 
kad publika įsigytų tikietus iš 
kalno. Tuo butų išvengta susi
grūdimo prie kasos langelio. O 
kadangi tikietų kainos visiems 
prieinamos, tai, reikia manyti, 
jog chicagiečiai nepraleis 
gos (gal paskutinės) tą 
certą išgirsti, nes vargu 
artistas Babravičius kitą 
certą greit beduos Chicagoj. P.

žmonių 
Tikintai 

Kiek 
šiol par-

tinės Chicagos publikos, kuri 
sveikino jį širdingai ir reiškė 
jam pagarbos ir padėkos už 
jo darbavimosi lietuvių dailei. 
Nepaprastai malonų siurprizą 
darė musų muzikui ir jo vaiku- 
čiai-dzimdziai, kurie 
baigė savo gastroles 
kad suspėjus į savo 
“Surprise Party”. Jie 
Vanagaitį jo nauju
“Surprise Party”, gausiai 
vanodami jį gėlėmis.

Bet labiausia netikėto 
prizo komp. Vanagaitis 
laukė ponų Biežių bute, kur at
sirinkęs nemažas būrelis gerbia
mų Biežių ir Vanagaičio drau
gų^ dalinosi “Surprise Party” 
įspūdžiais, skaniai vakatieniau- 
dami. čia komp. Vanagaitis 
tapo draugų ępdovanotas nepa
prastai gražia auksine paikute 
su parašu: “Lai gyvuoja Tavo

Babravičiaus koncertas kuriniai!”
Į Priimdamas paikutę komp. 

“Draugki, 
Ši paikutė 

nepaprasta teįkįa man tlidelį padrąsinimą... 
energi

jos... Aš dirbsiu, kursiu ir dė
siu visas pajėgas, kad mano ku
riniai spindėtų jums, kaip ši 
aukso paikutė”.

skubiai 
rytuose, 
tėtušio 

sveikino

siur- 
susi-

pro- 
kon- 
bau 

kon-

Jau artinasi gebužio 9, kuo-(Vanagaitis pasakė: 
met bus Chicagos lietuviams, to nesitikėjau...
meno mylėtojams, i 
šventė, kuomet už .vieną dolerį !AŠ pripi|dytas naujos

Babrys ar Dzimdzi Drimdzi pasku 
tinis vaidinimas

ivį)/gražybėmis. Tą dieną, mes 
chicagiečiai, girdėsime musų 
dainos karalaitį Babravičių s&- 
vo auksiniu balsu musų sielas 
linksminant. < | Qeg 5 d. Lietuvių Audittfcri-

Ne tankiai mums toki proga joj įvyks paskutinis dzimdzių 
pasitaiko. Per pereitus metus vaidinimas. Po to komp. Vana- 
mes jį girdėjome, bet ateinan- gaitis kartu su savo draugais 
čiais metais, .0 gal ir ant visa- išvažiuos su gastrolėmis į ki- 
dos begu galėsime jo koncertų tus miestus.* Pradžioj birželio 

^turėti. Mat, musų Rąbravi- jie pasieks New Yorką, iš kur 
cius susirišo šaliapino ope- art. Dineika išplauks į Lietuvą, 
ra ir ten jau jis dainuos nuolat. Gi komp. Vanagaitis vėl grįš į 
Girdėjome, kad net ir savo pa- Chicagą dirbti prie “Birutės”, 
vardę jau permainė ir padarė — T-a L.
tikrai lietuviška. Dabar Babra- * -----------------
vičius vadinsis
Babris.

Už tai Babravičių reikia tuo 
labiau mylėti, nes čia pasireiš- ’ 
kė Babravičiaus patriotybė. Jis 
buvo jau sau užkariavęs didelį 
vardą muzikos pasaulyje kaipo 
Babravičius, o dabar po permai
nymo savo pavardės jam reikės 
daryti vėl pirmas žingsnis, vėl 
laužyti pirmąjį ledą. Tas jam 
nebus sunku padaryti dainuo
jant Šaliapino operoj. Bet rei-1 
kia turėt galvoj ir tai, kad 
Babravičius Rusijos mokyklose, p^tija. su jais. Negelbėjo 
Rusijos konservatorijoje, Ru- §meižtai, nė kerštas, 
sijos operoje, Lietuvos operoje žmonėms aš busiu bent 
ir koncertuose I 
kaipo Babravičius ir tą visa 
ant kart nukirsti — 1 

nuo savo tikros lietuvio pavar-( Dzimdziai amerikiečiams irgi 
dės slavišką galūnę visai yra pasiliks atmintini, kaipo malo- 
gerokas žingsnis. nių jausmų žodintojai/

Lietuvos visokie ambasado-; jįe išsiskirstys, ne
riai ir ministeriai net preziden- beteksime Jų 
tai iš mūsų dainos karalaičio 
Babrio galėtų sau didelį pavyz-1 
dj turėti. Kaip lai gražu matyti 
gražią lietuvišką pavardį Bab
ris. —X..

Paskutinį kartužėlį 5 gegužės 
dzimdziai vaidins chicagiečiams. 
Daug trukšmo jie sukėlė, daug 
apie juos buvo kalbama. Atsira
do'nemažai ir priešų, kurie, jer 
butų įmanę, tai vandens šaukš- 

Bet 
dzimdziai dirbo savo darbą, ir
te juos butų prigirdę.

visus puolimus atlaike.
.Jie laimėjo.
Daugumos amerikiečių sim-

nė

_______  _ ____ ____  tuo
buvo žinomas atmintinas, kad malonius jaus- 

mus juose žadinau. — sako apie 
nukirpti save vienas poetasS.

Geg. 5 d. bus paskutine pro
ga su jais pasimatyti ir... atsi
sveikinti. Programą jie turi su
taisę visai naują. Vaidins “Šiu
pinį”, kur pasirodys ir lietuviš
kas nigeris. Tas nigeris pri- 

_ _ krės daug fonių. Be to, dzimd-
V anojo auksine paikute ziai rengiasi'ir kitokių šposų iš- 

----------- Įkrėsti, O ant galo, bus šokiai 
Balandžio 25 d. buvo tikrai ir atsisveikinimas, nes ant ry- 

siurprizu diena komp. Vanagai- tojaus po vaidinimo dzimdziai 
čiui. Uždangai pasikėlus, jis išvažiuos gastroliuoti. Gi birže- 
išvydo pilnutę auditoriją rink- lio pradžioj art. Dineiką išvyks

Komp. Vanagaiti apdo

Nušovė taksikabe Atsiimk;) laiškus iš Pašto»

i

Martin Garrity, galva sukla- 
stuotų čekių mainytojų, tapo 
nušautas taksikabe ir pamestas 
ėlėj prie Union ir 37 gatvių. 
Taksikabą pasisamdė keturi vy
rai, nuvykę į saliuną Brighton 
Parke, iš ten gryždami nušovė 
Garrity ir pavežę keletą blokų 
išmetė jį ėlėn. Tada likę trys 
nuvyko taksikabu į saliuną prie 
26 ir Lowe gatvių ir paleido 
šoferį, šoferis pranešė policijai, 
bet užmušėjų saliune jau nebe
rado.

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina j vytinusįjį pastą (Clar) 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturioliką dienų nuo 
skelbimo.

pa-

NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, Gegužis 3, 1926

rinkime kuoskaitlingiausia į 
Lietuvių Auditoriją atsisveikin
ti su dzimdziais. — S. 
________ _______ 1.. ..............

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
KIEK PRA

dole-
cen-

KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI 5100.00?

AHakymag; $100.00 rM *vk
$6.06 j melus per vl«ą 

likuej gyvenimu.
Kiekvienus musų praleistas 

ris sudaro nematomą Juostą
tų Ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, doleri paskui Uo
li rio, mes greitai praleidžiame 
§j*utą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus prateį- 
užirte pinigus.' Atsiminkime, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kibkineno 
$100.00 — pamislyk ‘ ‘
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20. metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halated St.

kiek jus

Ar nori būti nuriti Cbltr.gos 
Lietuvių Diaugijrs; v

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra viena iš di
džiausiu pašelpos draugijų Cliica- 
goję. į šitą Draugiją priklauso 
viri 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašelpa išmokama gyvenan
tiems bile dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos, Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priėmanaos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kuriė yra čar- 
teriuoti kaipo pašelpiniai. Drau
gystėms ir pašelpimams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, i 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevardi 
9663.

Pavieniai nai iai —vyrai ir mo
teris norinti įstoti į šitą Draugiją 
galite paduoti prasimą prie bile. 
vieno Draugijos nario arba dėl pa-' 
rankumo galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimu) 
į Chicagos Lietuvių Draugiją—
Jums sekamose vietosi mielai pa
tarnaus;

> Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted j 
Street.

Susivienijime Lietuvių Amerikoje 
194 kp., Cicero, 111. mėnesinis susi
rinkimas atsibus Gegužio \4 <1., 1926, 
7:30 vai. vak., Liuosybės-svet., 1409 
So. 49th Ct., Cicero. Draugai ir drau
gės malonėsite susirinkti, nes yra 
daug svarbių dalykų aptarti ir patik
rinkite mokesčių knygutes su finan
sų sekretorium.

—» K. Genis, Fin. Sekr.

, Chicago, III. Federacijos Lietuvių 
Kliubų susirinkimas atsibus Utarnin- 
ke, Gegužio 4 d., 1926, 7:30 vai. vak-, 
M. Meldažio svet., 2242 W. 23rd PI. 
Draugai delegatai ir kliubų valdybos, 
prik Jausianti prie viršminėtos Fede- I 

ateiti j susirinki-racijos malonėsite 
mą, nes yra daug 
aptarti. Turėsime 
vietinį Federaciją, 
mingiau veikti.

— J. Makrickas, Rašt.

RAKANDAI PARDAVIMUI NAMAI-2EME
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

Rtlklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prea.

JAUNA pora turi parduoti 5 kam
barių rakandus, vartoti tik kelis mė
nesius, šilkinis mohair setas, bufetas, 
2 miegruimio setai, kaurai, liampos, 
deska, sykiu arba dalimis.

3103 Montrose Avenue
2 apartmentas 
Keystone 8407

GERAS BARGENAS. Parsiduoda 
kendžių ir delicuttes.sen krautuvė, 
pigi renda, 3 pagyvenimų kamba
riai. 2979 Archer Avė.

NAMAI! NAMAI!

NAMAI-ŽEME
8 FLATŲ namas. G fintai po 4 

kambarius, 2 flatai po 6 kamba
rius, 2 mašinų garažas, 66 St. ir 
Maplewood Avė. Kaina $58,000.

69 AKRV FARMA SU STARU

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj k 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia slogų den
gimo į,staiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdonk. J. J. 
Dunne Roofing Co., 3411-14 Ogden 
Ave> Phc.zz? Lawndalc 0H4.

------------------- - '
PIRKIT PLUMB1NGA PAS MUS 

IR SUTAUPYK IT 86% 
Mes iiardųMbine visiems olselio 

kainomis
Levinthnl Plumbing Supply Co., 

1637 West DiVision St, 
netoli Marshfield

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESS1NG & . COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling 

Turime daug metų patyrimą 
3238 So. Halsted S’t.

ros. Yds 3408—Blvd 7667 officefel

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė. 
rv. CHICAGO

MAŽESNIS ATROKAVIMAS

Mes sumažinsime bile koki mėnA 
sinių mokėjimų kontraktą tokia kai
na kokiu jus busit užganėdintas. Atsi
neškite su savim savo'kontraktą. Ofi
sas atdaras vakarais.

BANKERS’ DISCOUNT CO.
10 So. La Šalie St., Saite 405 

Franklin 4431

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

Š1UOMI turiu garbės pranešti vi
siems savo j)ažįstamiems, kad aš pa
dariau ryšius su Howard E. Walter 
& Co., Real Estate Inv., 3124 West 
63rd St., Phone Prospect 8820. Visuo
se reikaluose prašau kreiptis viršmi- 
nėtu antrašu arba Prospect 73(50.

PETER A. SEDEMKA
----------------- ----------- —

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA merginų arba moterų 
kaino soticitor’kų. Aristo VVet & 
Dry Lanndrv, 4253 W. Roosevelt 
Rd.

MOTERŲ indų plovėjų, $15 į savai
tę. Virėjų, $25-$27.50 j savaitę. Ant- 
rarankės virėjos, ,$22 į savaitę. Vi
rėjos pagelbininkes, $18-$20 į savai
tę. Merginų j ligonbučius, $60 į mč- 

kambarys, valgis ir išskalbi-bėgančių reikalu ! ncpi> . . . -
geriau sutvarkyti nias, prie maglių, $17 į savaitę, kad galėjus seyk- ATLAS EMPLOYMENT

AGENCY
6300 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI

PRANEŠAM Chicngo> 
kad turim naujų au- 

agentūrą. Stndebakers
šlUOMI 

visuomenei, 
tomobilių 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka

st udebakeirus. Slandart Sis ir 
yra 27 arklių jėgos H. 
nai aprengtas t durių 
nuoja $1471. Taipgi turim daug se
nų karų, nes 
Pašaukit bite 
sim

sodan kai-

gaunam ant mainų 
kada, o 'įneš pribu-

AUTO SALES

1).

MILDA
3121 So. Halsted St.
Tel. Boulcvard 1685 

Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

OGDEN AUTO WRECKING CO., 
3349 Ogden Avė. Rockwell 4994
Brangini mokame už senus netin

kamos karus.

PARDAVIMUI
CR()WN GROJIKUS PIANAS, 

atsilankykit šiandien ir pamatykit 
šį bargeną, kainavo $750, kurį aš 
parduosiu už $120, dabar įmokėti 
$30 ir po $10 į mėnesį, jei jūsų 
liudymas geras. Aš užmokėsiu 
slatvmą

MB. RISER,
2332 W. Madison St.,' 1 fl.

PARDAVIMUI ^krautuvė žuvies ir 
ir delikatesen, biznis gerai išdirb
tas. Turiu parduoti greit, nes sa
vininkas išvažiuoja iš miesto, ren
da $50, 3417 W 
7590. )

pa
du-

Prospect

PAJISIDUODA grosernė ir delica- 
tessen krautuvė, maišytų tautų apie- 
linkėj. Daro gerą cash biznį. Parsi
duoda iš priežasties nesveikatos.

5708 So. Morgan Street

PARDAVIMUI rakandų taisymo 
biznis, gerai įrengta, geroje vietoje, 
nebrangiai. NAUJIENOS, 1739 South 
Halsted St., Box 740.

PARDAVIMUI bekernė, priežas
tis — noriu pasilsėti, South Sidc 
Baking Co., 4743 S, Wood St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, didėlė biznio • vieta, 
arba mainyčiau ant namo. Sa
vininkas susilaužė koją. Pasi- 
naudokit proga. 3953 So. Rock- 
well St., Tel. Lafayette 4206.

NEGIRDĖTA proga

Kas nori įsigyti labai gerą 
restaurantą, tegul tuojau ap
žiūri šį puikiai įtaisytą biznį. 
Priverstas greitai parduoti, nes 
yra svarbi priežastis. Savinin
kas, 3103 S. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, biznis eina gerai, nes išdirbtas 
pfer 10 metų. Parduosiu visą arba 
priimsiu partnerį. Negaliu apsidirbti; 
turiu du bizniu.

A. B. PETRONIS
1631 So. Main St.

Rockford, III.

Bridgeport. — Saldžiausios Širdies 
Viešpaties Jėzaus mėnesinis susirin
kimas įvyks Antradienyj, Gegužio 4 
d., 1926 m., 7:30 vai. vak., Lietuvių 
Auditorijos salėj, 3133 So. Halsted 
St. Visi nariai esate kviečiami pribū
ti, nes rąndasi daug svarbių reika
lų aptarti. Taipgi atsiveskite draugų 
dėl prisirašymo.

— A. Bugailiškis, Rašt.

Roseiand. — Gegužio 3 d., Lietu
vių Darbininkų Namo Bendrovės šė- 
rininkų susirinkimas neįvyks. Direk
toriai nutarė šaukti tada, kuomet tu
rės daugiau svarbesnių reikalų, lė
lininkai priduckite tikrus antrašus 
sekretoriui, reikalui esant, kad butų 
žinoma, kur kreiptis.

— J. Tamašauskas, Sekr.

REIKIA DARBININKŲ
PARDAVIMUI barbernė, yra 3 krė

slai. Renda $25.
9849 So. Wood Street

VYRŲ
REIKIA patyrusią preserių prie 

didelio elektrinio popierų atkarpų 
preso. Atsišaukite Peoples Iron & 
Metai 
ment, 5835 S 
Went.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, arba priimsiu partnerį; gali būti 
ir nepatyręs, gyvenimo kambariai. 
Vieta kampinė, Lietuviu apgyventa, 
arti mokyklos ir bažnyčios.

3337 So. Auburn Avenue
(’o.. Waste Paper Depart- 

Loomis St. Phone
6754—5.

PALIŠIUOTOJŲ

PARSIDUODA pigiai Lunch Roo(m. 
Tarpe dirbtuvių. Gera vieta.

944 W. 37th PJace

Reikia* patyrusių palyšiuotojų 
prie “bąli beąring races”. Pa
geidaujama operatorių kurie tu- 

VanRoseiand. — Gegužio 4 ‘d., 7:30 ri patyrimą dirbti ant 
vai. vakare, Aušros kambariuose, 1 
10900 So. Michigan Avė. įvyks Lie
tuvių Improvement ir Benefit Kliubo 
susirinkimas. Visi kliubo nariai at
silankykite, nes yra daug svarbių 
reikalų, kurie turi būt apsvarstyti.

— J. Tamašauskas, Sekr.

Norman mašinos.
AHLBERG BEARING 

317 E. 29th St.

BARGENAS
' BUČERNfi ir grosernė su namu, 

Storas ir 6 ruimai gyvenimui, 8 
metai kaip laikomas biznis; tūrių 
kitą užsiėmimų. Vakarais šaukit 
Tel. Prospect 2559.

Agentų nereikia.
co.,

Lietuvių Amerikos Politikos Kliubo 
ant North West Side.s įvyks susirin
kimas gegužio 3 d., 1926 m., 8 v. v.,--------  t
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 1644 Chicagoje. 
VVabansia Avė. Gerbiami Kliubo na-1 
riai malonėkite visi'pribūti laiku. 

Sekr. A. Lungevič.

Visu dirbama, upė bėga per for
mą, kuri turi daug žuvies, 7 rui
mų naujas namas, didelė luirnė, 
garažas, grūdam supilti namas,\etc. 
8 karvės, 2 arkliai, 100 vištų, 2 
kiaulės. Fnrma randasi 40 mylių 
nuo Chicagos, 6 mylios nuo Keno- 
sha, Wis. ant (Lidelio cementinio 
kelio, Pleasant Preari mieste, 2 
blokai ligi pašto ir geižkelio 
tirs. Parduosim arba mainysiu 
namo, kaina su viskuo $225 
akerį.

MARTLN’S REALTY CO. 
321 Milwaukre Avė. 

KENOSHA, WIS.

8 FLATAI ir 2 Storai, 6 flatai 
po 3 kambarius, 2 flatai po 5 kam
barius, kaina $60,000; ant abiejų v 
namu yra po $25,000 pirmo mor- 
gičio, 67 St. ir \Vestern Avė.

J. WILICHKO
6634 So. Maplewood Avė.

sto- 
ant 
už

ROSELANDO BARGENAS. Muro 
namas ant gčro bizniavo atryto, 1 Sto
ras. trys pagyvenimai ir 1 medinė 
fituba (užpakalyj). Savininkas aplei
džia miestą. Viską nupliksite už $25,- 
000, cash $6,000.

J. P. RASINSKAS
209 E. 107th St., Pu 11 man 7994

NEGIRDĖTAS BARGENAS t

ANT PARDAVIMO nauji mūriniai 
namai, baigiami dirbti, labai pri
einama kaina. Kam gi tamstoms 
pirkti senus namus ir mokėti po 
$16,000 ar $17,000, kad tamstos ga
lite nupirkti naujus namus po 
$13,000, $14,500, apšildomi karštu 
vandeniu. Taipgi turime ir bun- 
galovv ant pardavimo. Imam kon
traktus, darau teisingus aprokavi- 
mus ir teisingų darbą, šiuo reika
lu kreipkitės pys

JUOZĄ GAUDUTI
• Building Contrjudor 
6551 S. Francisco Avė.

Tel. Republic 8761

6 PAGYVENIMU namasf randasi 
netoli Av. Jurgio bažnyčios. Par
siduoda labai pigiai. Perkant rei
kia įmokėti $860, kitus kaip rendą. 
Savininkas mainys ant įarmos, lo
to arba bile kokio biznio.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 S. Halsted St. 

Boulcvard 9611

BUNGALOW

PARSIDUODA akeris žemės ir na
mas su bizniu, gasolino stotis ir 
icrems. Randasi priešais Tautiškų 
kapinių, kas norės galės pirkti ir fur- 
nišius. Pardavimo priežantis — va
žiuojame j kitą miestą.

Telefonas Willow Springs 47

UŽ $300 iki $500 nusipirksite sau 
namų Melro.se Parke, kitus išmo
kėjimais pigiau kaip renda. Prie 
to dar tie namai yra labai gerai 
pastatyti ir jus galėsite uždirbti 
didelį pelnų. Taipgi pasirinkimui 
lotai šioje apielinkėje, labai pigiai 
greitam padavimui.

Kreipkitės.
BLOOMFIELI) TUBER & CO.

11 S. La Salio St., Chicago. 
State 1719

2 AUGŠTU mūrinis namas, 5319 
S. Francisco AVe. tuojaus galima 
jame gyventi, 4—1 kambarių, 2 di
deli miegruimiai kiekviename fla- 
te. indams vieta, apron sinka. di
delis --aisiams sandelis, aržuolo 
trimingas, gražiai dekoruotas, ne
toli mok'klų, bažnyčių ir trahs- 
nortacilns. Pinigais arba išmokėji
mais.

7115—7119 S. Fairfield Avė.
NAUJAS 6 kambarių mūrinis 

bungalow, bus užbaigtas gegužio 
1 dicn~ su visais vėliausiais įren
gimais, ’/2 bloko nuo karų linijos, 
vienas blokas nuo parko, lengvais 
išmokėjimais. Namai atidari 
apžiūrėjimo subatoj ir nedėlioj 
pietų.

F. G. MAURER
Savininkas ir statytojas 

Phone Be veri y 0395

dėl
PO

Netoli 51st St. ir Halsted
3 flatų ant cementinių bloksų, 7- 

4-4 kambarių, furnas ir pečiumi šil
domas, elektra, 4 kambarių cottage 
iš užpakalio, kaina $10,500, cash $2,- 
500. HARRELL, 1212 West 63 rd 
Slreet.

APLEIDŽIU miestą. Turiu parduo
ti savo puikų lotą geroje lietuvių ko
lonijoje, parduosiu pigiai su biskiu 
(mokėjimo, kitus po $10 j mėnesj. 
Naujienos, 1739 So. Halsted Street, 
Box 742.

MES PASTATYSIM jums ant jū
sų loto bungalow, 2 flatų arba 3 
flatų be įinokėjimo. Atsišaukite ar
ba rašykite dėl kainų, planų ir nu
rodymų.

Zcmon Construction Company 
11 S. La Šalie, Rrh. 533.

Central 8157.

PARDUOSIU pigiai iš priežasties 
ligos savo didelį lotą, geriausioje Vie- 

elevatorio, 
krautuvių,

toje Westchester, netoli 
mokyklų ir bažnyčių ir 
tiktai biskį įmokėti.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted 

Box 744
st.

PRIVERSTAS parduoti puikų rezi
dencijos lotą, netoli elevatorio, mo
kyklų ir bažnyčios, graži apielinkė, 
tik bungalow ir 2 flatiniai namai sta
tomi, pigi kaina, $250 cash. Naujie
nos, 1789 So. Halsted St., Box 741.

’ TURIU parduoti savo puikų rezij 
dencijos lotą, proga dėl didelio pel
no, cash $275. Naujienos, 1739 South 
Halsted St., Box 743.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
2804 South Kedzie Aven 

Lafayette 6738

TEIKIAM GREIT PASKOLAS 
$1,000 ir daugiau, 2’,£ nuošimčio 
komiso.
Lincoln LOan Association 
1931 Milwaukee Avenue

Netoli Western Avė.

be

MOKYKLOS
Specialus Kainos *

Mes pasiūlome savo Desigiiing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaus 
pakol šis pasiūlymas nebus at
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, Iii.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTF1LZ, Manager

LIETUVIAI VYRAI
Gali gauti $30 į savaitę besimo
kindami plumerio amatą, o pas
kiau galės uždirbti nuo $12 iki $14 
j dieną po užbaigimo kurso. Ofi
sas atdaras iki 9 vakare.

Illinois Plumbing Works
514 N. La Šalie St.

VYRAI, BARBERYSTĖ 
APSIMOKA

Mes mokiname dienomis ir va
karais ir jus galite uždirbti ko) 
mokinatės. Musų išmokiniinas pri
rengs jums darbą arba patys ga
lėsite eiti į biznį. Atsišaukit arba 
rašykit

International Barber College,
672 and 651 W. Madison St., 

CHICAGO. 1LL.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 West Madison St.

6947 So. ^faplewood Avė.
Naujas 6 kambarių mūrinis bun- 

galow, karštu vandeniu Šildomas, sa
vininkas ant vietos.PARSIDUODA grosernė ir 

Candy Store, arba mainysiu ant 
automobilio.

r
eipkitės:

4944 S. Marshfield
Amerikos Lietuviy Mokykla

3106 So. Halsted St.

PARDUOSIU savo prie elevatorio 
biznio lotą, apiejinkė apgyventa, 2 ir 
3 apartmentiniais namais, reikia tik 
$700, jei'* žinote vertę žemės prie ele
vatorio, rašykit į

NAUJIENAS
1739 So. Halsted Street 

Box 745

REIKIA molderių lengvam 
darbui į Grąy Geležies Faund- 

, Turi būt open 
shop darbininkai. Atsišaukite 
į didįjį ofisą, 2 augštas.

662 W. Roosevelt Roard

PARSIDUODA grosernė, labai 
geroj vietoj ir labai pigiai ir yra 
geras bargenas. Atsišaukit greit. 
Pardavimo priežastis — mirtis.

201 E. Glth St.

J

ir benčius

St.

REIKIA patyrusio bučerio mėsos 
kapotojo, gera alga, nuolat darbas.

PARSIDUODA Pool ruimis, B 
stalai, bargenas. Priežastį patirsit 
ant vietos. 729 W. 18th ,St.

PUBLIŠKAS GARAŽAS
Beveik užbaigtas, pardavimui arba 

išrendavojimui, 2226-30 So. Leavitt 
St., savininkes A. Karn, 1123 So. 
Kedzie Avė., Tel. Kedzie 2101.NAŪJIENŲ 

Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

4 Belinis Peter
13
83
34
41

- 44
53
55
58

Chapas Ripolas 
Kasinshenei Jeoai 
Kantautas Junges 
Lesinskis John 
Mazidauskas Anton 
Povilauskis Jųnas 
Bakaitis Miere 
Sadimas Anton 
Vaiches Cictoriu

ASMENŲ JIESKOJIMA!
PAIESKAU savo tetos Agotos Jn- 

cevičienės-Vinclovukės: paeina iš nupv.uju, «ig«, 
Meškinų kaimo, Mariampolės aps. ■ Atsišaukit po pietų. 
Gyveno pirmiau Brooklyne, N. Y. | 717 Maxwell Street
Turiu svarbų reikalą, meldžiu pati j 
iri* kitų ją pažįstančių pranešti jos 
adresą.

REIKALINGAS tuoj, jaunas bar
bens su vieni} metų ar daugiau pa- 

Agn. Radzavičienfl-Ambrozavičiutč tyrimo. H. Sodovskis, 611 E. L High- ------------  -. way. DeKalb, III. ’1014 154 St., Calumet City. III.

TURIU sukelti pinigų, parduosiu 
grojiklį pianų, vartotas .tiktai bis
kį. $100. prie to roleliai

Kreipkitės.
6512 So. Halsted 

Ist Floor 
Mr. Kaluvaitis

GERAS lotas, sekamas nuo kam
po, 30y 125, augančioj apielinkėj, 
gera proga, nes kainos kyla, $260 
įmokėti ir po $15 į mėnesį, turiu 
parduoti, važiuoju į seną tėvynę. 

NAUJIENOS.
1730 S. Halsted St. Box 746

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, pilietystės^ 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, estimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos. *

MOKSLO LIRAS:
Nuo 9 iŠ ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandai vakare.

P. S.t IŠduoųdaine paliudijimus 
ir diplomus.

*

Melro.se

