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ELEKTRA UžMUšfi

Vakar jis atvyko i francuzu 
linijas ir tapo išgabentas į 
Tazą, iš kur bus ištremtas.

FEZAS, Morokka, geg. 27.—> 
Abd-el-Klimas, riffiečių vadas, 
per ilgus metus vedęs atkaklią

Lvove, Pšemisly, Krakovoj ir 
kitur Lenkijoj paskelbta ap
siausties padėtis

BERIJNAS, Vokietija,
27. — Lenkijos legacijos Berli- 
ne gautomis žiniomis, Rytų Ga
licijoje kilęs maištas prieš Pil
sudskio valdžią Varšuvoje.

Buvo pranešta, kad maršalo kovą prieš franeuzus ir ispanus 
Pilsudskio valdžia paskelbus , Morokkoj iki, pagaliau, netekęs 
apsiausties padėtį Lvove, K ra- pajėgų ilgiau kariauti, nusitarė 
kovoj,*Pšemisly ir kituose mies
tuose.

į
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Neramumai Filipinuose

puola Kantoną

pasmerkti^ kalėjimnn

MILŽINU VEDYBOSColorados

banknotai

/

MacVeagh, Jungtinių

East

keliolika

Kiniečiai įtariami dėl skleidi-1 
mo komunistinės literatūros.

ORĄ J. '

27.

Harris 
praeitu

i pagalbą, atvyko) 
būrys, ir tik tada

Svetimšaliai, tarnavę Amerikos 
kariuomenėj, įsileidžiami A- 
merikon be kvotos

priimti amerikiečių 
pagalbą

Tarp milicijos ir čiagimių mo- 
rų eina kova; kelios dešimtys 
maištininkų krito

nedidele 
stipro-

»u kunigaikš- Priešui prisiartinus Kantone ki
lo panika; civiliai gyventojai 

i urmu bėga lauk

gyventojai
Kantono i

Farmerio žmona, 
pastangų išgelbėti vai- 
ugnies, skaudžiai apde-

' VIENNA, Austrija
— Didelio 30 biliorų
frankų fabrikavimo
byla Budapešte, Vengrijoj, pasi; pastarąsias savaites, jau prasi-
baigė pasmerkimu vyriausių dėjo, llankovo generolo Vu 
sąmokslininkų kalėjimui ir pa- Peifu jėgos, atžygiavusios per

geg. 27.; KANTONAS, Kinai, geg. 27. 
Franci jos — Karas tarp Kantoho ir šiau- 
skandalo rinio priešo^ grėsęs per kelias

LPacific u.-.d Atlantic Photo]
Ignace Paderewski, susikrimtęs delei įvykių Lenkijoj, išplau

kė Europon. t . x

policija, kuriose 
asmenų buvo su-
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Lenkų Galicijoj kilęs 
maištas

Riffiečių vadas jau fran 
euzų rankose

Ex-kareiviai svetimšaliai gali 
grįsti Amerikon nežiūrint 

kvotos
Karingasis Abd-el-Klimas 

francuzu rankose

Ei-kareiviy įsileidimo bi 
liūs pasirašytas

Graikai su bulgarais vėl 
šaudėsi sienoj.

ATĖNAI. Giaikija, geg 
— Iš Putburnho, Grali 
Bulgarijos sienoj, praneša, kad 
tarp bulgarų ir graikų sienos 
sargybų įvykęs vėl susikirtimas 
ir kad vienas bulgarų ir du 
graikų ka^ehiai buvę nukauti.

Švedijos arstovas, pulk. 
Lindh, Tautų Sąjungos 'įgalio
tas, išvyko vieton dalykui iš
tirti.

pasiduoti, anksti šį rytą atvyko 
i Iže Maruaną, šiaurėj nuo 
Targuisto, ir bjivo pristatytas 
francuzu divizijos vadui. Vė
liau jis buvo prancūzų konvojo 
išlydėtas j Tazą pas ' franci/j 
generolą pirmininką Julių Stee- 
gą. Iš čia jis bus ištremtas į 
vietą, kuri jam bus Franci jos 
paskirtu apsigyventi.

Prieš pasidavime, Abd-el-Kri- 
mas paleido visus francuzu ne- 
laisvius, kuriuos jis laikė inter
navęs Riffo krašte.

Anglija neįsileido žymaus 
Amerikos piliečio

Švedijos kronprincas 
atvyko i Ameriką

NEW YORKAS, geg. 27. 
Gal laivių Gripsholm šį rytą 
palukė į New Yorką Švedijos 
k ix) n princas su žmona. Pilnas 
kronprinco vardas yra — Oska
ras Fridrikas Vilimas Olafas 
Gustavas Adolfas. Svečiai ke
liauja į Washingtoną dalyvauti 
Jono Eriksono paminklo atida
ryme

DANVILLE, III., geg. 27. v- 
Jungiant jėgos vielas buvo elek
tros srovės užmuštas , Central 
Illinois Power & Service kompa
nijos darbininkas, Elmer Jen- 
son. • i

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereiks 
lingss per paskelbimus Naujie
nose.

PLYMOVTH,« Anglija, geg. 
27. — Anglijos imigracijos vy
riausybė atsisakė įsileisti Jung
tinių Valstijų pilietį, Charlesą 
E. Russellį, garlaiviu Prezident 
Roosevelt atplaukusį vakar j 
Pl^mouthą. Priežasties, dėl ku
rios jo neįsileista, imigracijos 
valdininkai nepaduoda.

Charles E. Russell yra žino
mas Amerikos rašytojas ir 
publicistas, kadaise buvęs socia
listas ir 1910-12 metais buvęs 
dagi socialistų kandidatas į 
New Yorko valstijos guberna
torius.

Keturi vaikai žuvo 
farmos gaisre

BOONE, Io\va, geg.
Keturi farmerio Lafe 
vaikai žuvo ugny, kuri 
naktį sunaikino jo gyvenamųo-* 
sius namus, 
dariusi 
Rus iš 
gėJ

Guatemaloj paskelbta 
karo padėtis

SAN SALVADORAS, SAlva- 
dorp Respublika, geg. 27. - 
Gauti pranešimai sako, ka<} 
Guatemaloj tapus paskelbta' ka
ro padėtis. Priežastis — kilę 
krašte politiniai neramumai.

Vokietija protestuos 
prieš tarifą. plienui

berunas, geg. 27. — Vo
kietijos vyriausybė žą?a įteikti 
formalį protestą dcl Jungtinių 
Valstijų nutarimo apdėti dides
niu muitu importuojamus iš 

! Vokietijos geležies ir plieno dir
binius.

VVASHINGTONAS, geg. 27.
Prezidentas Coolidge vakar 

pasirašė taip vadinamą Reed- 
'Johnson bilių, kuriuo einant 
Į dabar bus įsileidžiami į Ameri- 
’ką visi svetimšaliai, karo me
tais tarnavusieji Jungtinių Val
stijų armijoje ar laivyne, ir 
kurie, karui pasibaigus, pasili
ko Europoje, parvykę į savo 
gimtąsias šalis.

Daugelis tų ex-kareivių vė
liaus norėjo grįžti atgal į Jun
gtines Valstijas, tečiaifk imi
graciją griežtai suvaržius ir 
nustačius kiekvienam kraštui 
tam tikras kvotas, . norintieji 
grįžti karo veteranai turėjo 
taipjau taikytis su nustatyto- Į 
mis kvotomis, ir tuo budu pro
gos sugrįžti $iems’ buvo labai 
maža. '

Dabar, einant naujai pasira
šytu įstatymu, visi toki karo 
veteranai svetimšaliai gali grįž
ti į Jungtines Valstijas, neatsi
žvelgiant į kvotą. Karo vetera
nams leista taipjau atsigabenti 
savo žmonas ir nevedusius vai
kus, nesukakusius dar aštuonio
likos metų amžiaus.

Tas įstatymas galios tik per 
dvejbs metus. Ex-kareiviai sve-1 
timšaliai, kurie per ateinančius 
dvejus metus nesugrįš, vėliau'
turės vėl taikytis nustatytoms Sąmokslininkai, 
kvotoms. , | zčiu, Windircl^Graetzu prieky,

Miliūnas žmoniy Japonijoj 
liko be pastogės

Meksikos banditai laiko 
suėmę tris amerikiečius

3 fcO i2"! MMlk |

MANILA, Filipinai, geg. '27. 
— Jau kurs laikas Lanao pro
vincijoj siaučia čiagimių morų 
neramumai, kuriuos Filipinų 
policija daro pastangų patremp
ti. Per pastaras dienas įvyko 
stiprių susirėmimų, kuriuose 
kelios dešimtys morų buvo už
muštu ir kelios jų įsitaisytos 
tvirtovės paimta.

Pranešimais iš Iligano, Lanao 
provincijoj, vakar . vėl įvykę 
susikirtimų, kuriuose ' dąugiau 
kaip penkios dešimtys morų 
krito, bet taipjau ir keli milici
ninkai žuvo, o keli kiti buvo su
žeisti. Milicijai pavyko dar trys 
morų tvirtovės paimti. , 1

17 sužeistu komunistę 
riaušėse Bortine

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
27. — Gautais pranešimais, 
banditų kuopos įvairiose Mek
sikos dalyse laiko sugavę tris 
amerikiečius.

Gegužės 18 dieną Durango 
valstijoj banditai sugavo ame
rikietį C. C. Brandeną, kasyklų 
savininką iš Texaso, ir tą pačią 
dieną buvo jų suimtas kasyklų 
inžinierius, vardu Gallagher. 
Dabar Vera Cruzo valstijoj bu
vo banditų suimtas ir nelaisvėj 
laikomas trečias amerikietis, J. 
J. Shanklin, EI Potero cukraus 
plantacijos darbininkas.

Iš sugautųjų banditai reika
laują tam tikrų sumų pinigų 
išpirkimui. J atitinkamas vie
tas vyriausybė pasiuntė karei
vių kuopas banditams gaudvti.

Franku fabrikavimo skaib Kiny generolas Vu Peifu 
; dalo byla pasibaigė

TOKIO, Japonija, geg. 27. — 
Vidaus reikalų departamento . . . M „ ,
gautas i šiandie of ęialinis pra- simokėjimui pinigingų pabaudų. Hunano provinciją ių užėmusios 
nešimas iš Hokkaido sako, kad 
dėl katastrofingo Tokaši vulka
no išsiveržimo praeitą pirmadie? 
nį iki šiol surasta šešios de
šimtys užmuštų žmonių kūnų, 
o aštuoniasdešimt šešių asme
nų dar vis pasigendama ir ma
noma, kad vist jie y.ra žuvę.

Pranešimas sake, 
milionas ži.ionhi likę 
pastogės. Vulkano 
mo padaryta žalos apie 80 
lionų jęnų įapie 37 milionus 
dolerių).
Atsisakė

Vyriausias to pinigų dirbėjų tris Strateginius punktus Kvan- 
sąmokslo galva, ' / kunigaikštis tungo sienoj, dabar atakuoja 
Liudvikas \Vindisch-Graetz, ir 
jo sėbras Emerich H. Nadossy, 
buvęs Budapešto policijos pre
fektas, 'pasmerkti ketveriems 
metams sunkiųjų darbų kalėji
mo ir pasimokėti po 10,000 au
kso kronų pabaudų; jiems taip-

Charles
Valstijų ambasadorius, pasiūlė 
Japonijos vyriausybei Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus pagalbą, 
bet vyriausybė padėkojus, atsa
kė, kad svetima pašalpa nebu
sianti reikalinga.

kad apie
>ai be jau atimta ilgiems metams t»V- 

sė užimti bet kurią valdžios 
vietą. Majoras Gero, Kartogra
fijos instituto tipografijos eks
pertas, nuteistas dvejiems me
tams sunkiųjų darbų kalėjimo; 
Haits, buvęs Kartografijos in-J 
stituto vyriausias vedėjas, ir 
dabartinis to instituto vedėjas 
pulkininkus Kurtz, nuleisti dve
jiems metams sunkiųjų darbų 
kalėjimo ir pasimokėti po 2,000 
aukso kronų: kunigaikščio
Windisch-Graeįzo sekretorius 
Raba — 18 mėnesių sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Vengrija veja laukan . I 
7,000 kiniečių ; traukinio susikulimas

BUDAPEŠTAS, Veng ija, ge- ’ DAVrONA BEACH, 
gūžes 27. — Vyriausybė įsakė gegužės. 27. — Florida 
išvaryti laukan 7,000 kiniečių, .Coast traukiniui susikūlus ne
ištremtų iš kitų Europos kraš- toli nu0 Titusvillės, 
tų ir suplaukusių į Vengriją, pasažierių buvo sužeista. Aštuo- 
vyriausini į Vengrijos sostinę ni traukinio vagonai, ištrukę iš 
Budapeštą. ’ • bėgių, apvirto. ,

Įsakė namų savinin
kams išvaryti butle- 

gerius
C

Chicagai ir apielinkei ofieia- 
lis oro biuras šiai dienai pra- 

SAN FRANCISCO. Cal:, geg. [‘našauja:
— Vietos federalia prohibi-1 Dalinai apsiniaukę; 

cijos administratorius, puik, temperatūros atmaina; 
Green, išleido įsakymą dau- kas žiemių vakarų vėjas, 
giau kaip šešięmš šimtams Vakar temperatūra vidutiniš- 
apartmentų ir viešbučių savi- kai siekė 56° F.
ninku varyti laukan iš savo’ šiandie saulė teka 5:19, lei- 

triobų butlegerius. džiasi 8:14 valandą.

BEBL1NAS, geg. 27. — Bėr
imo priemiesty Neukoelne va
kar įvyko komunistų riaušių, ir 
kautynių su 
septyniolika 
žeista.

Policijai 
reichswehro
pavyko tvarka atsteigti. Dvide
šimt septyni komunistų demon
stracijos vadai buvo areštuoti.

Dar prieš kilimą liaušių gat
vėse patroliavo kofnunistų Rau
donojo Kryžiaus vežimai, kas 
lyg rodo, jogei riaušėms butą iš 
anksto prisiruošta.

“Sočiai Workeir,ių” me
< tinę konvencija
CLEVELAND, Qhio, geg. 27. 
čia prasidėjo Nacionalės So- 

cialio Darbo Konferencijos pen
kiasdešimt trečia metinė kon
vencija. Delegatų iš visų Jung
tinių Valstijų suvažiavo apie 
3,500. Konvencijai pirmininkau
ja Miss Gertrūda Vail iš Deib- 
vero,

Suomių prezidentas pa
šalino armijos vadą

ELSINKIAI, Suomija, geg. 
27. — Suomių respublikos pre
zidentas vakar pašalino iš vie
tos vyriausį j į armijos vadą, 
gen. Wilkarną, nepritardamas 
pastarojo elgesiui ryšy su ka
rininkų paaukštinimais. Gen. 
Wil.kama buvo paskirtas vy
riausiu kariuomenės inspekto
rių, bet jis tos vietos nepriėmė.

Vyriausiu armijos vadu tapo 
paskirtas gen. maj. Sivho.

Skundžia mokytoją dėl 
vaikų mušimo

> RIO, Ilk, geg. 27. — Elmtree 
mokyklos mokytojas Leonard 
Westerdale tapo pašauktas tie- 
son, kaltinamas dėl mušimo ir 
kankinimo mokinių. Vieną 12-os 
metų vaiką, Theodora Stiksą, 
jis tatp kankinęs, kad išsukęs 
ranka. >Kantono gynėjus.

Kantono valdžia, dėl viduti
nių nesutikimų tarp nuosaikių
jų ir* komunistinių fakcijų bu
vus ir taip netvirta, tuo šiau
riečių puolimu ta'po dar labiau 
susilpninta. Kantono 
ėmė žymiai kristi.

Tuo tarpu civiliai 
bėgte ėmė bėgti iš 
Honkongą.

Kinų generolai laikysią 
taikos derybas

PEKINAS, Kinai, geg. 27. — 
Girdėt, kad neužilgio Paotingfu 
mieste, čihli provincijos sosti
nėj, įvyksianti konferencijA 
tarp svarbiausių Kinų kariau
ninkų, 'Mandžurijos valdovo 
čang Tsolino ir Kinų generolo 
Vu Peifu, tradicingų vienas an
tro priešų. Konferenąijos tikslas 
esąs apsvarstyti karinius ir po
litinius dalykus ir prieiti prie 
tarpusavio susitarimo.

WILSON’, Ark., geg. 27. — 
Vakar vakarą įtūžusi . govėda 
išveržė iš šerifo ir jo padėjėjų 
rankų jauną, 22 metų amžiaus, 
regvą ir, išvilkus jį už mieste
lio, pako: ė. Govėdoj buvo ne
maža moterų. Jaunai r.-yrąs 
buvo ii.uHas dėl užpuolime* vie
nos baltos,* 11 metų mergaites.

ANNAN, Škotija, geg. 27. — 
Čia bus nepaprastos vestuvės. 
Nepaprastos tuo, kad milžinas 
jaunikis veda milžiną paną. 
Nuotaka, vardu Kaatje Van- 
dyk’iute, yra 7 pėdų 11 colių 
aukštumo- ir sveria 350 svarų 
o jaunikis,' Jan Vau Albert’as, 
yra dar truputį už ją aukštes
nis. Jaunoji ir jaunasis abudu 
yrą olandiečiai.

KODĖL PER NAUJIENAS 
YRA GERIAU SIĮISTI PINIGAI

Sovietų 100 milionų do
lerių apdraudos ieški

niai teisėti
NEW YORKAS, geg. 27. — 

Aukščiausiojo teismo apeliacijų 
skyriits šiandie pareiškė, kad 
nesenai primtas valstijos legis- 
laturos įstatymas neleisti sovie
tų Rusijos valdžiai išieškoti iš 
Amerikos apdraudos kompanijų 
100 milionų dolerių apdraudos 
einant tų kompanijų išduotais 
polisais, yra nekonstitucingas.

NOGALES, Ariz., geg. 27.-1- 
Nogalėse, Meksikos pusėj, bu
vo užmuštas Meksikos maišti
ninkų vadas Ernesto Silva, ban- 
dęs ištrukti is vyriausybės ran
kų, kurios jis buvo suimtas.

1. Naujienos turi telegrafinę pinigų 
siuntimo sistemą, 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 geidausią patarnavimą;

3. Naujienos garantuoja priimtus pi
nigus visu sa^o turtu, kuris siekia virš 
$110,000.00; ’ -

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 Š. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA. 233 E. 115th Street 
TUPIKAICIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.
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NAUJIENOS, CKIcagO, UI.
—

Penktadienis, Geg. 28, 1926

Amalgameitii Rubsiuviu 7-ias 
Seimas Montrealy

Stalių skyrius ....... 79012.—
Kurpių ........... '........... 6293.—
Rankų darbo sk......... 34M&80
Siuvimo »k................ . 1020.20 ‘

iiiiffliiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Praneša K. J. Semaška, Chieagos 269/Lokalo delegatas.

Lt. 89,371.24
12. įvairios smulkios pajamos 1,148.02
13. Žemės banko paskola .... 8,000.—
14. Storno Vaitkuškio

Prieglauso ...,...................... 6,000.—
' ** %

EXTRA!

Kūdikio Svoris ir Miera t
Tėvai turėtų reguliariškai pasver- 

ti savo kūdikį ir užsirašyti skaitme
nis. Per pirmus šešis mėnesius reko
menduojama sverti sykį i savaitę, o 
paskui du sykiu į menes) laike ant
rųjų metų. Silpnesni kūdikiai reikia 
sverti dažniau. Sveikas, normalis 
kūdikis praranda dešimt) ar vienuo
lika nuošimčių savo svorio dvi die
nos po gimimui, ir neatgauna iki de
šimtos dienos.

Tolimesnis slugimas svorio po an
trajai dienai parodo, kad kūdikis rei
kalauja daugiau maisto negu jam 
krutjs suteikia.

Abelnai, kūdikis, pabaigoj pirmų 
metų sveria tris sykius daugiau ne- 
J* u svėrė gimęs. Kas savaitę sveikas, 

ormalus kūdikis, paprastai, įgyja 
nuo ketui ių iki šešių uncijų svorio. 
Abelnas augštis gimusio kūdikio 
svyruoja tarp 16 ir 24 colių, o svo
ris tarp šešių ir aštuonių svarų. Vy
riški paprastai sveria puse ar trimis 
ketvirtdaliais svaro daugiau negu 
mergaitės.

Kūdikio svoris, ypatingai didėja 
bėgy pirmųjų dviejų savaičių. Po 
to, iki penkto mėhesio ūgio didėji
mas eina laipsniškai, kuris tęsiasi 
nors jau ue taip sparčiai, iki metų 
galo. Bėgy antrų metų kūdikis pa- 
augėja keturis, penkis colius; bėgy
je trečių, nuo trijų iki keturių co
lių; bėgy ketvirtų, nuo dviejų iki tri
jų, o nuo šitų iki vienuolikių kūdi
kis veik kasmet paaugėja vienų ai
du coliu.

Laikotarpis kuriame kūdikis la
biausia auga yra pirmieji penki jo 
gyvenimo mėnesiai, ypatingai jis di
dėja antrame menesyje, kuriame kū
dikis turėtų dagauti po šešias ar as
tuonias uncijas svorio.

Sekanti lentelė parodo vidutinį 
Svorį kūdikio nuo pat gimimo.

| Lentelė rod mti kūdikio vidutinį 
j svorį

Gimus —
‘ Berniukas 7.55

Mergaitė ........ 7.16
Trijų mėnesių —
j Berniukas 12.10

Mergaitė '11.60
Šešių mėnesių —

Berniukas ........................... 16.00
Mergaitė ............... .. 15.5

Dvylikos mėnesių —
i Berniukas ‘20.5

Mergaitė ................  19.8
18 menesių —
_ Berniukas ..................    22.8
♦ Mergaitė 22.0
24 mėnesių —

Berniukas ....   26.5
Mergaitė 25.5

I Toms motinoms, kurios turi kūdi
kius, bet negali jų žindyti, rekomen
duojama Borden’s Eagle Pienas bon- 
kutėmis. Tai yra puikiausias pienas 
ir geriausias ęukrus, moksliškai su
maišytas ir prirengtas. Borden’s 
Eagle Pienas yra maistas budavojąs 
stiprias kojas ir sveikus kunus. Jis 
kūdikiui suteikia svorio, kuris reika
linga sveikatai ir normališkumui. Jis 
remiama ir rekomenduojama gydyto
jų per 65 metus delei jo augštos ko
kybės. 1

Motinos, kurios pasirenka valgius 
protingai, kurie suteikia ios kūdikiui 
gerų maistų ir gerai augina ir kurie 
apsaugoja nuo ligų. Viena pirmuti
nių taisyklių yra žiūrėti, kad vaikai 
nejgautų užkietėjimo vidurių. Tas 
yra lengvai atsiekiama jei valgysit 
du stalavus šaukštus Kellogg’s All- 
Bran kasdien. Jei valgysit Kellogg’s 
All-Bran reguliariai, tai jūsų vidu
riai pradės normaliai veikti, nes jos 
išvalo ir atšviežina žarnas ir jos vei
kia normaliai.

turi .P^kus; jua su- 
jUOS išdžiovina ir jie tuojau nukrin
ta, palikdami gražią ir dailią odą. 
Tai yra džiovinantis ir gydantis an- 
liseptikas. Cadum Ointment yra Fran- 
euziškas prirengimas padarytas Ame
rikoje, jis kenkia kad ir dalikatnai 
{Taikų odai.

įkaityk šituos straipsnius atydžiai 
kas savaitę ir pasidėkit juos ąteičiai.

Amerikos Pavyzdinis

NEGALIT JO VIRŠYTI
‘ u .Inu ! ir.iu. vi vsc krautuvėse

Serija X
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šią dešimtą ii‘ paskutinę se
siją atidarė prez. Uilman šešta
dienio 9:45 ryte. Gen. sekr. 
Schlossbergas perskaitė apie de
šimts pasveikinimų nuo įvairių 
organizacijų. Narys G. E. B. 
Skala trumpai kalbėjo. Jis 
džiaugėsi, kad musų organiza
cija, susidedanti i& daug tautų, 
gali puikiai sugyventi ir veikti.

1 ja bels komisijos pirm, (ari- 
to praneša, jog Icibelių klausi
me nėra įnešta jokios fezoHib* 
rijos, bet komisija pagamino ir 
nori, kad Seimas priimtų. Rezo
liucijoje nurodoma, kaip pasek
mingai Ncav Yorke eina leibeliai 
ant kenvių ir pečių paduš- 
kaičių (peds), todėl yra būti
nas reikalas, kad visose šaposc 
ir miestuose butų vartojami lei- 
beliai. Rezoliucija tapo priimta.

Skundą komisijos pirm. Neni- 
sek praneša, jog jokio skundo 
nei apeliacijos nėra Seimui pri
duota.

Kalba (i. E. B. narė M. San
tara. Ji nurodo, kaipo moteris, 
jog šiandie moterys sykiu su 
vyrais visur dirba, kovoja, ken
čia, bet jų atlyginimas yra ma
žesnis. Todėl ji patarė, kad la
kiau kreiptume domę į mote
rų sąlygas.

Bankinės komisijos pirm, de- 
leg. l>wyer praneša, jog nesi
randa jokios rezoliucijos, kuri 
užgirių ar peiktų musų Anial- 
gameitų bankus. Todėl komisi
ja pagamino savo rezoliuciją ir 
pataria priimti. Tenai nurodo
ma. kaip šiedu bankai — Ne\v 
Yorke ir Cbicagoje — dideliu 
spartumu auga. Per abu banku 
susidaro 25’000 depozitorių ir 
turto arti dvylikos milionų do
lerių. Pageidaujama, kad ir ki
tuose miestuose kurtųsi bankai. 
Prie to, k?ld nariams bankinis 
patarnavimas butų kuoprielna- 
miausis. Bez. priimta ir pavesta 
G. E. B.

Kalba G. E. B. narys ir vice- 
pirm. Chidagos Amalgameitų 
banko Marimpietri. Jis trum
poje kalboje pasako, jog musų 
bankas yra šimto procentinio 
unijos formoje vedamas; visi 
dirbantieji t banke klerkai yra 
unijistai, o su laiku ir kitų ban
kų klerkai taps unijistais, tai 
bus garbė musų bankui* (apl.). 
Jis sako, jog apie 200 įvairių 
unijų lokalai veda visus, savo 
reikalus per musų banką.

Kalba Dr. Leo Wolman, pirm. 
Research (ištyrinėjimo) Depart- 
mento musų organizacijos. Jis 
yra žinomas ekspertas šioje 
šaly ir geras statistikas 
Jis sako, jog Aipalgameitai 
dar. nėra padarę klaidos kas 
link finansinių ar kitokių keb
lių padėčių. Šis departamentas 
yra. tam, kad viską ištirti pir
ma, nągu pradėjus ką veikti.

Kalba Arturas Giovannitti. J j 
lierstačius kilo ovaci jos. Papras
tai jis kalba entuziastiškai ir 
logriAkai. - Jis patjvi'e tvirtai vi
siems laikytis, ir kad unijoje 
nebūtų nei kaires, nei dešines. 
Jis smerkė Musolinio diktatū
rą,‘kuri slegia darbininkus ita
lus, o užrubežy gyvenančių ita
lų konfiskuoja turtą. Jis labai 
dėkingas amalgameitams už pa
rėmimą “II Nnovo Mondo”, 
amerikiečių italų darbininkiš7 
ką dienraštį, kuris galingai ve
da kovą prieš fašizmą.

Potofsky skaito nuo “II Nuo
vo Mondo“ įjgoką pasveikinimą, 
ir kitą nuo anti-fašistinės or
ganizacijos. •

Kalba p. Thompson, pirmas 
Bart Schaffner tand Mar* ar- 
bitratorius, kuris buvo ir yra 
geras draugas amalgameitams. 
Kalbėjo trumpai, bet išrodinėjo 
ajbitracijos pasekmes.

Perstatomas kalbėti Jacoh 
Panken, vienintelis socialistas 
teisėjas New Yorke, ir žymus 
darbininkų organizacijų užtarė
jas, ypatingai nuo pat gimimo

Amalgameitų Unijos. Jis stovė
jo ir stovi jos priešaky. Kilo 
didelės ovacijos iy karšti aplo
dismentai.

Jo kalbos turinys yra puikus. 
Dalykus rišo vaduojamos gy
venimo faktais. Vieną žingeidų 
faktą suminėjo, kode! J; V. per 
10 paskutinių metų įvesdino U 
hilionų dol. į svetimas šalis. 
Tas, reiškia, kad uždarymas 
durą ateiviams ir neįsileidimas 
žmonių j»ėgoa išvystymui eko
nomiškos industrijos šalis yra 
priversta kapitalo perviršį dė
ti kitur. 0 tas gimdo bedarbes 
ir šalies neišsivystymą. J. V. ga
li gyventojų pasidauginti viki 
500 milionų skaičiaus. Čia vos 
turime apie“ H gyventojų ant 
vieno ketvirtainio kilometro, 
o Franci joje yra 71 gyventojas 
ant ket. kilom. Tai kode! taip 
apsijrubežiuoti? Protarpiais jo 
kalbos buvo karštų aplodismen
tų.

Nominacijom
Nuominuota ši# miestui se

kamam Amalgameitų Seimui 
1928 m: Cleveland, Cincinnati,- 
Kochester, 'Mihvaukee, St. Paul, 
Nqw York, San Francisco ir 
Bostonas. Didžiausia didžiuma 
nubalsavo už Cincinnati.

Nominacija į generali prez. 
tapo nominuotas Ililmanas di
džiulėmis ovacijomis; į genera- 
lį sekr. Schlossbergas. Taipgi 
nominuota apie 50 kandidatų j 
G. E. B., lx*t reiks išrinkti 13.

Prez. paskyrė 7 narius j hal
sų skaitymo komisiją, kuri re
ferendumo balsus suskaitys.

Hilmanas pratarė keletą žo
džių prieš Seimo uždarymą, lin
kėdamas visiems delegatams ir 
svečiams gero laimikio. , Užbai- 
gėm šį didį Seimą 1 vai. po pie
tų. ' - •

P. S. ^.Šeinio Introspekciją” 
ir lietuvių delegatų posėdį bis- 
kj vėliau aprašysiu.'—K. J. S.

lietuvį Motery Globos 
Komiteto

1925 metų * 

KASOS APYSKAITA.

Pajamos:
1. Likučiai iš 1924 m.....  Lt. 19,450.34
2. Narių mokesnis ..................  446.—
3. Visuomenės aukos:

P. Jonynas ............... 25.—
M. Šleževičius 50.—
Dr. J. Alekna 1600.—
“Tauros’ B-vė ...... ‘ 50.—
I\ I .eonas ......... 7O.-t-
Dr. J. Stangaitis 50.—
Dr. J. Stanaitis ........ 50.—
Nariai šelpėjai .......... 60.—
P. Cįmkauskas 500.—
P. Skardinskienė ...... . 20.—
P Lapinas ................. . 50.—
P. Skipitis ................ . 20.—
P. Skipitis .............. 2$.—
P. Jakovickienč 20.—
P. Jegminas ............. 10.—

‘ P. Šleževičiene .......... 10.—
Kauno Elektros stotisi 50.—

Lt. 2,585.—
4. Amerikos lietuvių aukos:

Per p. Jurgeliutę
Gimnastikų Kliubas
K. Šidlauskas ........
P. Eisjnontas _____
I*. I .<4 VI ...................
V. Jankauskas ........
J. Salatka.......
V. Barzdžius .
J. Ambroziejus .
E. Baliunien? ......... 100.—
Tautinė Katalikų baž

nyčia Scrantone .... 260.—
L. S. Komitetas ....... 250.—
P. Mickus ..................  256.—
L M. GI. K-to Pater-

sono sk. ................. 5fK).—
L. M. GI. K-to Water-

burio sk ..............  260.—
Per p. Ripkere ......... 40.—
Lietuvių Moterų ra

telis Clevelande .... 518.—•
Ift Amerikos lietuvių

(per Kredito bankų) 152.—
Jaunų Lietuvių Kliub. 300.—
Chieagos Komitetas

Lietuvos našlai
čiams šelpti 8600.—

Per p: Baltutį ........... 500.—
Per p. Overaitienę .... 350.—
Per p. Stulgaitį ....... 100.—
J. Karpavičius ........... 100.—

Lt. 750.— 
100.— 
.. 250_
200.— 1 ioo.--

... 500.— 

... 200.- 
...... 100.—■- 
..... 250.—

Lt. 10,52(1.— 
Valdžios pašalpa ........... 184,500.—
Iš V. R. M-jos depozitų 59,499.— 

kvietimo ministerijos _
amatų mokyklai ....

6.
7. . ....... ..... ! ’
‘amatų mokyklai •_• •• - JU’Oor-

8. Kauno miesto savivaldybe i —
tL Ka»o našlaičiams ..........  4,000.
10. Rinkliavos, loterijos, 

baliai . .:......... ............... 28,419.—
H, Amatų mokykla:

Viso pajamų Litų 437,773.46 
Išlaidos:

1. Valdybos ir organizacijos
reikalams ...... ,....,.......... . 10,138.29

2. Kauno prieglaudos rei
kalams ....v ,.KV... ,  110,985.16

3. Gelgaudiškio prieglaudos
reikalams ........... ............ 82,648.27

4. Vaitkškio prieglaudos rei
kalams ..........................~ i 1,4,51M<.G3

5. Amatų mokyklai,:
Stalių skyriui 79.158.59
Kurpių sk.............. 13,12$.--
Rankų darbo sk...... 5,326.39 f
Siuvimo sk.......... . 5,086.52

, Ųt. 102,700.50
Likučiai 1926 m. III 16,702.61

Balansas Litu 437,7770.46 
(pas.) D. SLEŽEVlCIENS, Pirm, 
(pas.) K. ŽILINSKIENĖ, |žd. 
(pas.) E. OšKINĄlTt, Sekr.

Be viršminėtų aukų vizituojant 
Kaune, prieglaudą 1925 metais gauta 
iš gerbiamųjų svečių: p. Jono Sin
kaus — 500 Lt.; p. Juozo O. Sirvydo 

,— 100 Lt.; iš Brooklyno Skyriaus per 
p. širvidienę 225 Lt.; p. Gašlūno 
— 200 Lt.; Dr. Draugelio —> 50 Lt.

D. ŠLEŽEVIČIENĖ,
• Liet. Moterų Globos Komiteto Pirm.

E. OŠK1NAITĖ, Sekretorė.

LIETUVIŲ MOTERŲ GLOBOS KO
MITETO GAUTOS Iš AMERIKOS 

LIETUVIŲ 1926 MET. AUKOS:
11) Iš Baltintoms Lietuvių Ta-
} ęybos ................... .............. 2,000 Lt.

(Aukas surinkti prisidėjo: A. Ku- 
relattis, Jurgis Džigas, Ona Česniu- 
tę, Viktorija Česniutė. Ona Češnienė, 
A’. Kilkis, Ona Laukienė, Ona Dži- 

įgienė, Paulina Katilienė, Dr. Pr. Žel
vienė, P. Kundzas, O. Ambrazienė, 

ĮOlga LaukiutČ, Lilė Denbinienė, Inž. 
Denbinas, adv. N. Rastenis, J. Milu- 
naitis, V. Žakas, S. Gabrilevičius, V. 
Grajauskas, P. Grajauskienė, P. Pela- 
nienė, Jaunosios abi česniutes ir Lie
tuviu Rašybos mokslinės mokiniai.

AUKAVO: J. Alyta, J. Galkau.-.- 
kas, A. Gužas, J. Velyvis, J. Rinkinis, 
Makaiauskas, Brazy# Valter Vešeris, 
A. čiučiulis, J. Juraitis, A. Žiuraus- 
kas, M. černauskas, P. Smalenskas, 
Anupras Brokas, Vladas Blažiunas, 
P. Tvarijonas, J. Kriaučeliunas, P. 
Senušas, J. Mikelaitįs, P. įtakuiža, O. 
Podvarskaitė, Maika černauskis, K. 
Liutkus).

2) iš 21-os Kuopos Susivieni
jimo Lietvvių Amerikoje ....... 500 Lt.

3) Iš p. p. A. J. Bernotų ir ki
tų lietuvių ........... u............. 340 Lt.

(AUKAVO: po po 5 dolerius — M. 
Bernotienė, M. Rusinskas, F. Graičai- 
tis; M. Aleksejunas >- 3 dol.; Grai- 
čaitis — 2 dol.; po 1 dol. — J. Jo- 
deika, K^.Pašluostf^ J. Kirvelis, ,J. 
Augustaitis. Dr. šertToliūnas, J. Bra- 
čulis, J. Salaseviče; po 50 centų — P. 
lladžius,' MatuTevice, J. Matulionis,
J. Jankauskas, V. Bartusevičius, P. 
Prauskas, A. Dielininkas, P. Petkus,
K. Mičionis; smulkių auke 2 dol. 50 
centų).

4) Iš p. Chieagos konsulio 275 Lit,
5) Iš Lietuvių Moterų Globos

Komiteto Brooklyno sk.........  300 Lit.
63 Iš Lietuvos Moterų Globos 

Komiteto Waterbury sk. ,x. 500 Lit.
7) Iš Lietuvių Neprigulmingos

Seserturos Pašelpinlo Kliubo 
Duųuesnc ............... ...•'.... 1000 Lit.

8) Iš Lietuvių Moterų Ųlobas
Komiteto Brooklyno sk.1 ....... 540 Lit.

(Aukos surinktos krikštynose Juo
zo Ginkaufc ėmiaus: Aukavo: A. Gi li
kus, K. Vatelis, A. š-rupskis, J. Ner- 
žieŲs, J. Zinius, J. Garšva, Dd. J. 
Paulionis, A Mikalauskas, M r. Ado
maitis, J. Ginkus^ — visi po 5 dole
rius; M. W. Buch—2 dol.; R. Y. Ure- 
vich, Fr. Ginkus, S. Ė. Vitaitis, pone 
Navickienė visi po 1 dolerį).

,9) IŠ Lietuvių Moterų Globos 
Komiteto Detroit\sk. ........... 830 Lt.

40) Per p. Jonų J. šlikų Lt. 227.50 
(Aukos surinktos per krikštynas 

Olgirdo Karaliaus).
11) Iš 105 kp. Susivienijimo 

Lietuvių Amerikoje ..........  100 Lit.
Visų Lietuvių Moterų Globas Ko

miteto Skyrių Valdyboms ir nariams, 
visiems aukavusiems ir tiems auko
tojams, kurįų pavardžių nežinome, ta
riame širdingiausią ačių.

D. ŠLEŽEVIČIENĖ.
Liet. Moterų Globos Komitetą Pirm. 

E.’ OŠKINAlTfi, Sekretorė.

EXTRA!
DECORATION DAY jau visai arti, tąigi piisiruoškite dėl tų 
švenčių, per ta laiką, kuris neturi automobiliaus, jaučiasi .kaip 
žmogus be kojų. Mes’.nutarėm štai kų padaryti dėl tų žmonių, 
kuriems reikia automobilių: — pirmiausia niupis labai reika
linga vieta dėl naujų I’EERLESS KARŲ, o. antra mes norime 
pagelbėti-ir .žmonėms su mažu kapitalu, taigi PėtnyČioj ir Su- 
batoj, Gegužio-May 28-29, mes darome Clean-up Sale ant var- 

> totų karų, kurie bus parduoti po šimts pypkių visai pigiai, o 
niekurie už jūsų pačių pasiulyjimus, visi tie karai yra apžiu- 

mechaniKų. ir mes juos garantuojam ir atsakom. Tai- 
įliok, bet griebk vienų iš šių karų: — Hudson

5 pasužierių Coac i, I'age 4 pasažicrių Coupe, D avis 4 pasažie- * 
rių Coupe, Packard 7 pasažierių, 12 cyiinderių touring, West- 
ęott Sport Medei touring, Cadillac 8 cflinderlų, 1‘haeton, Ford 
Coupe 1925 model, Ford ’5 pasažierių Scdan, Nash 5 pasažie- 
rių touring, Lexington 5 par.ižierių Scdan, Elcur 5' pasažierLų 
Sedan, 1926. Duodame ir ant lengviabsių išmokėjimų, už pri- 
ei/lamiauaias išlygas. .
' BRIDCEPORT AUTO SALES

PEERLESS CARS
3222 So. Halsted Street ;•

Phone Boulevard 9757
* < A T--, <

Pranešimas
rėti gerų mcchani 
gi brolyti neatidė

Apie Senus Dalykus 
Nauju Laiku

United btates Linijos—laivai Ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai * 
ant

S.S. GEORGE WASHINGTON

„Plauk po Amerikos Vėliava“

Nupiginta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

T\ŽIAUGKITP.S saugumu ir 
patogumais laivų, kurius val

do ir operuoja Suvienytų Valstir 
, ju Valdžia. Pasinaudokite spe- 
ciaiėmis ekskur^jomis, neprilyg-

Broliai tautiečiai, 
panelės, pąnios, 
draugai ir draugės — 
visi garbingi lietuviai, 
Štai pranešame jums 
jog artinasi diena, • 
(visiems dar Naujiena) 
tai yra birželio 27-ta, 
Kaip jau priimta, 
Naujienų piknikas bus.

♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦

Į tą iškilmę didžią 
kviečiame lietuvius visus, 
su draugais, su šeimynoms, 
būriais susitarus ir pavie- 

! niui - ' ' 
pribūti ir dalyvauti.

*
*

Biznieriai 
nius |

tą dieną, aprupinkit 
savo karus naujais tajerais, 
Numazgokit, nušveiskit 
ir visi atvažiuokit.

♦ ♦ *
' * ♦

Daktarai apžiūrėkite ligo
nius: •

Suteikit užtektinai vaistų, 
aptvarstykit žaizdas 

tųjų
ir visi atvažiuokit.

* *
♦ ♦ 
ir jus

* * 
* *
uždarykit biz-

kuri išplauks iš New Yorko Lie- • 
pos 7. Važiuosite kartu su sayo 
tautiečiais po asmeniška prie
žiūra p. Jono W. Luth. Vedėjo 
Lietuvių Skyriaus prie United 
States Linijos

Del pilnų informacijų apie iš- 
{daukimus United States Linijos 
aivų—Leviathan, George Wash- 

ington, America, Ęeptiblic, Pres- 
ident Roosevelt, President Ilard- 
ing—klausk jūsų Agentą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas ,

45 Broadway, New York City

♦

sužeis-

110 So. Dearborn St., Chicago, III

u-r-TiP "zr?Trtn7~

cliakcuv

wc.

ĮVfSKIT Į SAVO NAMUS APŠILOYMį

r^ĮĮU

ŠTAI KAIP /
Atsišaukite arba parašykite, mes tuomet atsiųsime vieną musų 

inžinierių d’el pasiiflatyino parankiu jums laiku; vakarais irgi gali
te pasimatyti. į 24 valandas mes suteiksime pilną apskaitliavimąi be 
jokios jums atsakomybės ir suteiksime visas reikalingas smulkme
nas. ' ,

Paskiau apžiurėsit namų apšildymo reikmenis inusu parodymų 
kambariose, pareikalavus mes atsiųsime surašą jūsų kaimynų, ku
rie turi įsivedę Ellis Plant. »

Mes žinome, kad šis pasiūlymas jums patiks, nes musų kainos 
ir materiolas yra geras. Kuomet užsiorderiosit, mes atsiųsime visą 
materiolą S'UPJAUSTYTĄ KAD TIKTŲ, sykiu su Blue Prints jūsų 
namo, parodant kaip turi būt įvestu namų apšildymo reikmenys.

Jums tiktai reikės pasekti teisingai tuos nurodymus ir jus ga
lit lengvai įvesti namų apšildymą patys.

Jei jums neparanku patiems įsivesti namų apšildymą, dasižino- 
kitę apie musų pilnai įvestus namų apšildymus nebrangia kaina.

TAIPGI
Taipgi turime pilną pasirinkimą PLUMBINGO IR ELEKTRI

NIŲ REIKMENŲ- Mesr- parduosime Jums OLSELIO KAINOMIS.

\

Advokatai 
dinkit 

bent kartą! palikit ofisui 
tuščius, divorsų keisus, 
Atsakymus ir skundus, 
MorgiČiuš, abstraktui ir dy- 

tus
Atatinkamai padėkit į šalį 
ir visi atvažiuokit.

- * ♦ ♦ ♦

• 0 jus panelės ir ponios 
pasidabinkit gražių gražiau

siai :
puikioms suknelėms '
Su karoliukais, —
su kvietkoms išsiuvinėtoms- 
baltoms, mėlynoms, 
žalioms, raudonoms 
a£ kas kokią gražiausią tu

rit
pasipuoškit, pasidabinkit.
Įsigykit naujus čeverykus, 
Šilko pančiakaites ružavas; 
galvutes bangomis papuoš

kit v
ir iš viso gražiai pasidabin

kit.
Ir taip pasidabinusiups 
kai kvietkos, kai angelai 
Skaistumo pilnos 
visos atvažiuokit.

' • ♦ » ♦
♦ » $

Ir jus darbininkai broliai 
Palikit overauzes šapose, 
Šventadienio rūbais pasi- 

puošę

nusišveitę batus, 
kalnierius baltus užsidėję 
visi atvažiuokit.

išsiju-

Rdl Rim Vanos, visų nuerų, 
hu nikęliotaiH kraneliais ir van
dens išbėginio 
dūda
Vieno šmoto 42 colių tiesiu užpakaliu roll rim sinku, 
su nikeliotu klaneliu, pilnai prirengta

Musų salejmenai maloniai jums patarnaus

$25.75 Laundrės lovys su nauju 
binuotu kraneliu 
ir standa

kom-
$12.50
$22.50

Yaika Migulani, japonų kru-* 
taniųjų paveikslų mėgiama ak
torė. x Šiomis dienomis ji atvy
ko į Ameriką.

Jei nori išmokti 
^erai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

Susirinkę visi į krūvą 
pažaisim, pajuokausim, 
susitiksim, pasimatysim 
senai nematytus draugus.

♦ * .*

♦ ♦

Tai bus ne ryt, ne po ryt, 
bet už mėnesio vieno, 
garsiojo Čcrnaudko darže, 
kuris tik ką atidarė

pinių.

2118-22 So. State St.
CHICAGO, 1LU

Phone: Victory 2451
4600 W. 22nd St.

CICERO, ILL.
Phone: Cicero 130

Naujienų Kvieslys

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllffl



Penktadienis. Geįt. 28,- 192d

Jei jums yrą nusibodę 
paprasti

NET «r paprasti gali’jums patikti tūlą 
laiką. Bet paprasti visuomet nusi

bosta, jei jus gyvensite su jais užtektinai 
ilgai.
Tuzinas ir vienas skirti igų cigaretų rųšių 
buvo atsiradę per paskutines dvi gentkartes 
ir jie visi dingo nežinysten.

Helmarai visuomet ūžia ko savo vietą ant 
viršaus. Tie patys Helmarai šiandien taip 
kaip jie buvo 20 metų atį ai.

Susipažinkit Su

Helmar
Karalienė.. Žymiausiu Cigaretę

85

ATDARA VAKARAIS IR SUBATOJ

Dykai TŪBAI Dykai
Prie kiekvienų dviejų tajerų

30x3 i
NF.W COKU

Ajax, Goodrich,
Firestonc, Pisk,

Ir kiti įskaitomi į šj 
išpardav nu;

-am*,
-E

3 • k a ... i

NAUJIENOS, Chicago, III.

30x3 i

95

Sveikatos Dalykai
NAUJI ATEIVIAI

Laikraščiuose daug rftšoma 
apie imigracijų. Bet ar žinai Su
vienytų Valstybių didžiausių 
imigracijos problemų? Ne?

Tai yra armija naujų kūdi
kių, kurie kasmet Atvyksta pas 
mus; jų skaičius siekia du mi- 
Jicnus ir pusę!

"Mes visi norime, kad jie bu
tų geriausios rųšies piliečiai. 
Cbildren’s Bureau, VVashington, 
i). C. pagamino knygutę, užva-

“Inlant
dykai 
Tarpe

(tinta kuria 
moti-

Care”, 
levams ir 

svarbesnių apra-norrts. 
šytų dalykų knygutėj yra se
kantieji: '

Persitikrink, kad kūdikio gi
mimas užregistruotas, (lydyto
jas arba slaugė turi tų svar
bų darbų atlikti. Jeigu taip ne
padarė, tai gali pareikalauti 
tam tikra blankų iš State Board 
of Health. Išpildęs, turi atgal 
jiems pasiųsti. Gimimo certifi- 
katas būtinai reikalingas paro
dyti vaiko pilietybę, jo teisę 
lankyti mokyklų, jo teisę eiti 
dirbti, užveldėti turto, apsives
ti/ gauti darbą, išvažiuoti už
sienin, ir 1.1.

Tuoj po gimimo, gydytojas 
arba slaugė turi j kūdikio aku
tes įpilti du lašus “silver nit
rate”. Vientik gydytojas žino 
kokio stiprumo. Beveik visų val
stybių Sveikatos Departamen
tai veltui pristato gydytojams 
tų gyduolių.

Tegul kūdikis turi savo love
lę. Pradžioje gali būti gurbelis 
su blanketu arba maža iš- plau
kų paduškaite su gumine pa
klode vieton šieniko.

Kūdikį reikia penėti skirto
mis valandomis, kas tris arba 
kas keturias valandas. Nepe
nėk, kai tik kūdikis pradeda 
verkti. Duok vandens tarpe pe
nėjimu. |

Ar Jus Žinote, kad - Užkietiejimas 
Gali Padaryti Kūdikį Tinginiu? SIEKINES VANOS

10.000 M BA<

29x4.40 . .
29x4.95. .
30x4.95. .

30x5.77. .
33x6 00. .

$8.95
14.70

lb.50
1&.5O

CROWN TIRE CO.
Member Chi. _____ _ . . Member Nat.

Tire Dealers’ 3507-09 Michigan Avė. Tire Dealers’
Association Association

STOVRK SU KARU VfSA DIENĄ

Kuomet kūdikis sulaukia pir
mo mėnesio galima kūdikiui 
duoti pusę šaukštuko “cod liver 
oil” du syk į dieną. Dožų gali
ma padidinti iki pilno šaukštu
ko du syk į diena.

, Sulaukus tris mėnesius, duok 
kūdikiui apelsinus sunkos arba 
iškoštos tomatės sunkos, vienų 
šaukštuką sunkos su vienu 
šaukštukU vandenio, gerai vi
rintos grudų košės, išsunktos 
daržovių sriubos, zweiback ga
lima kūdikiams duoti po šešto 
mėnesio.

Nors kūdikis ir sveikas, bet 
sykį į mėnesi nunešk pas gydy
tojų arba į sveikatos klinikų. 
Tik taip darydami sužinosi ar 
pilnoj. sveikatoj.

Vaikų Biuras, Washingtone, 
visuomet prisirengęs atsakyti 
visus tėvų klausimus apie kūdi
kius, jeigu jie negalės tau pa
gelbėti, tai patars kur kreip- ■ 
tis. (FLIS)

Ne<lalei«k‘t, kad gailinančios 
ligos *iųsti| jums i kūną pa
vojingu* nuodu*. Apsisaugok it 
nuo pavojingų ženklų. Apni- 
saugok.lt nuo užkietėjimo tuo
jau. Juo ilgiau jų* neapii- 
žiurėnit, tuo daugiau tų nuodų 
patek* | juaų kūnų.

Kellogg’o ALL-BRAN pražalinn 
ir labai chroniška* Ilgiui, jei 
valgykit reguliariai. Garantuo
jama, kad jos v atliksi darbą 
arba groserninka* grąžins atgal 
jum* p'ngus. Jos pražalina vi
su* nuodui iš žarnų ir atftvie- 
žlna Ja*. Ėjimas lauk pasidaro 
normali* ir reguiiarin.

1 apaireiftkia ir ant 
savo 6vie*umą, ižbe- 
Idurnba ir atsiranda 
Jie yra 100% ken- 
pilių arba kitų pa-

Pastabos i

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų heprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo įkirti išleisti tik ko
vo mėnesj:

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

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

Sykiu užsisakykite ir Kaune uŽrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdelė” (10 colių, 75c) ir “Stasys” (10 colių, 
75c).

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N

SLA. Pild. Taryba slapta 
girdi, pranešus “Naujienoms 
apie komunistų pralaimėjimų 
SLA. rinkimuose pirmiaus, ne
gu komisija peržiurėjo ir su
skaitė balsus. O tai esu “be 
galo bjaurus darbas”. Reiškia 
SLA. Pild. Taryba galėjo ži
not dar nesuskaičius balsus, 
kad komunistai rinkimuose pra
laimėjo... Na, o jeigu Pild. Ta
ryba turi tokį “stebuklingų ži
nojimų”, tai kodėl butų “be 
galo bjaurus darbas” tų laik
raščiui pranešt taip anksti, kaip 
galima? O čia juk ne paslaptis.

♦ ♦ ♦

Lietuvos darbininkai, išrink
dami 16 socialdemokratų į Lie
tuvos seimų (dauginus, 
iki šiol buvo) smarkiai 
•visiems komunistiškiems 
žikams per antausį!

— Kalvis

L Blvd. 3138 
Woil kieviet' 
BAN1S

ArfųŠERKA 
Psu»ekmingai pa- 
arnauja moto- 
ims prie gim- 
lymo, patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted S't.

,VT

Elektros prietaisai m auk
štinimui kūno 

(Electrical treatinent)

Rusiška-Turkiška Pirtis 
šios vartos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai <? 4 
nakvinei ...................... 4* ■ ■ ■ w Pritaiko 

Akinius 
Kivivas Akis 

Ištaiso

mažiausiai du titulavus ftnukft- 
chroniikuoa* atsitikimuose, 

valgiu. Duokite visai žei* 
ALL-BKA’N. Jos vi- 

gatavos valgyti su pienu arba 
Maižykit jas su k’taia virtais • 

nevirtais valgiais. Jis turi gardų 
Tikrai duokite savo Aei- 
, Pa* visus groserninku* 

Tikrai 
Paduodama

Valgykit 
tu« kasdien 
nu kiekv.'epu 
mynni Kellogg’o 
suomet 
smetona. 
arba 
r'.eftutinl skoni, 
įnynai reguliariai, 
raudonuose ir žaliuose pakeliuose, 
žiūrėkit, kad butų Kellogg’*, 

visuose Koteliuose ir rostauranuo.se.

Užkietėjimą* v’durių 
veido, aky* pražudo 
ria puikai*, veidai 
nemalonu* kvapu*, 
kianti*, 
vojingų 
trumpą 
BRAN dėl gero* sveikatos.

Iškirpkite ir atsiųskite šj kuponų nuims šiandien su. jūsų vardu ir adresu

Nevartokit 
gyduolių, nes jo., veika tiktai 
laiką. Valgykit Kellogg’o ALL-

Malonėkite at*iųsti mnn dykai 
iiampeUnj pukelj ju*i| Kellogg’o 
ALL-BRAN Hyklu *t> in
formacijom!* mano kallMtje ir 
ką reiftkia ALL-BRAN dėl ne
gero* Rveikato* ir kaip až ga
liu (žvengti užkietėjimo.
C to i !■’

mhun
Kellogg Company

Paltie Creek, Michigan
Vardas ..........................

Adresas ........................
Lithuanian x

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.
Gyvenimo Kieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki ’S vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Rando!ph 1034—VAI. nuo 9-6 
Vakarais

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

Pėtnyčios. x

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

Tel. Boulevard 4552

Tel. Lafnyette 1)094

E. V. KRUKAS
REGISTRUOTA AKUšfiHE

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Pa
tarimus suteikiu veltui. Valandos 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Kitam 
laike pagal sutartj).

4120 So. Richmond Street

DR. G. SERNER
Optometrist

Lietuvis Akių Specialistas 
Vai.: Nuo 1 iki 8:30 vakar* 

Nedėlioj 9 iki 12 ryte
3265 So. Halsted St. 

Ant 2 lubų

J. SAUDARGS
J. PIKELIS

3159 So. Halsted St. .
Chicago, III.

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State Room 844 

Ttl. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.

Bridgeporto ofisas
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

So. Dcarhorn St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600
------------

7

JOHN MINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

2221 W. 22 St.
arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare.. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.I ........... !■■■■■/

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Aven 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

•r DR. HEBZMAN-®
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pt</al 
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 nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
į Dienomis: Canal 

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4900

Telefonai:

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. «th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 .vai. vak. Nedaliomis- nuo

8 ild 2 vai. po pietų.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. VVashington & Clark

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Namų Tel.: Hyde Tark 3395

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu- 

' vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

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

visokius fegališkas popieras.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas .

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted St^ Chicags 
arti 81st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. No- 
dėliomia ir švenadieniais 10—12 dien.

Franklin 2460

LEON S. MIKELONS
ADVOKATAS

Room 712 Otis Building

10 So. La Šalie St.
Vedu visokius reikalus. Susidėjęs 
su Erickson & Johnson. Ofisas at
daras subatomis po pietų.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir prlduok j Naujienų ofisą ar i sto

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

tVlenas skaitytoji'^ rt skaitytoja turi teisę fcauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dauJrA. per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

..... . .......................   Atkirp čia
Data: Gegužis 28, 1926

f

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.

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

rz . . (nuo 9 ikt II vai. ryte;Valandosy nuo 5 jįj g va|. vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 
į Dr. Lawrence P. Slakis E 

DENTISTAS
3 4464 So. Western Avė. S

VALANDOS: J
nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare ►kxxxxxxxxkxxxxxxxxxxxxxxxx

M

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 Ir BJue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 ild 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 ved. vakare. 

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ,

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

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

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

negu 
drožė 
šmei-

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana. 
Naujienų Spaustuvė 
yra Unijine Spaustuvė.

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Te). Canal

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl,
•-------- -------- -------
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Naujienom eina kaadien, išskiriant 
eekmadeiniua. Leidiia Naujienų Ben
droji, 1789 So. Halated St., Chicago, 
III. — Telefonai! Roosevelt 8600.

■F

SLA. SEIMAS, MATYT, BUS 
ANTI-BOLŠEVIKIŠKAS.

A
Penktadienis, Geg. 28, 1926

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

Uisimokijimo kaina: 
Pusei metų _________________  4.00
Trims mtaesiams----------------- $2.40
Dviem minesiama __________ 1.40
Vienam minėsiu! ____________ .76

Chicagoje per nešioto jusi 
Viena kopija ___________  8c
Savaitei Z-

„ . . ,, , u, . |. Kai ėjo nominacijos kandida-Suvelnytose Valstijose, ne Chicagoje, \ ’ į . J M .
paltu: I tų į SLA. Pildomąją larybą, kai

Metama ...........................    *7.00 kurie asmens, atidžiai sekdami
Pusti‘motų.............. .........— 8-0OI. . . .. . .
Trima mėnesiams .........  1.76 balsavimų, rezultatus kuopose,
Dviem mėnesiam............ ............ 1.251 anksto atspėjo, kad bolševi-
Vienam mlneaiui............. ............761, x ’ x. T• Ikų sąrašas bus sumuštas. Jų

Lietuvon ir^kitur^uiaienluosei įspėjimas pasirodė teisingas.
Metams ...............    $8.ot Dabar mums praneša, kad to-
Trim1. ------------------ loo kio »,at' bolševikų pralaimėjimo
Pinigus reikia siųsti palto Money reikia tikėtis ir delegatų rinki- 

orderiu kurtu bu utou^aų. muose į SLA seimif šioj gu.
1 rinktomis žiniomis delegatų esą 
jau išrinkta 256, iš kurių 148 — 
bolševikų priešai, šitame skai
čiuje, vacftnasi, jeigu visi kiti 
delegatai ir butų bolševikai, tai 
visgi “raudonoji” frakcija yra 
aiškioje mažumoje (108 prieš 
148). Bet da ir tarpe tų 108 
delegatų dalis gal būt susideda 
iš nebolševikų.

Numatoma, kad viso delegatų 
seime galės būt tarpe 270 ir 
280. Taigi dar apie kokius 30

Anglijos matmenų stenkas dąr tebesitęsia. Nepa- visi šitie deiegatai buty bolšeV1. 
prasta mainierių federacijos konvencija anądien vienbal- kai (kas yra visai netjkėtina), 
šiai atmetė valdžios planą kasyklą savininkų ir darbinin-1 tai ir tuomet, sprendžiant sulig 
kų ginčui išspręsti Ji atmetė Jj dėl to, kad jame buvo žinioms apie jau išrinktuosius 
siūlymas dešimčia nuošifnčių numušti angliakasių algas, (delegatus, bolševikams iki daū- 
Angliakasiai tvirtai laikosi savo nusistatymo kad darbo B^dangj'reiki’abųk- 
valandos neturi būt pailgintos nė viena minuta ir atlygi-!^ kad tų 3() delegatų 
nimks už; darbą neturi būt numuštas nė vienu centu. I pugg (veikiausia net dauguma) 

Tą patį valdžios planą atmetė ir kasyklų savininkai. Į bv*s bolševikų priešai, tai bolše- 
1 uo budu ginčas anglie^ pramonėje randasi šiandie beveik
tokioje pat padėtyje, kaip buvo prieš visuotiną streiką. I Susivienijimui ištikimoji sei- 

1 mo dalis tur būt turės ne ma
žiaus, kaip 50 balsų daugumą 
prieš bolševikus, net jeigu bol
ševikai atsigabens visus savo 
draugus, apsiėmusius važiuoti į 
seimą savo lėšomis. Mums te
ko girdėti, kad šitas liuosno- 
rių delegatų važiavimo į seimą 
klausimas bolševikams daro 

Kelionė iš kai 
Pirmutinė šitų atakų buvo atkreipta I kurių vietų yra ilgai ir daug kai- 

Geležinke-1 nuoja. Iš kur gauti pinigų tam 
Iš savo kišeniaus tiek 
‘ i “ant partijos au- 

___ ne labai kas nori. Toli
mesnių kolionijų bolševikai krei
pėsi į savo partijos centrą, kad 
jisai padengtų tas išlaidas. Bet 
čia kyla abejonių. ' Nors bolše
vikai turi visokių Jondų, bet no
rinčių jais pasinaudoti ir be to 
yra daug. Ir kokia nauda lei
sti pinigus liuosnorių kelionių 
apmokėjimui, kuomet nėra jo
kio užtikrinimo, kad seirtie bus 
bolševikų pergalė?

Tečiaus tie SLA, kuopų dele
gatai, kuriems rupi organizaci
jos gerovė, privalo neapsileisti- 
Bolševikai greičiausia vistiek 
gembleriaus iki galo ir dės vi
sas pastangas užkariauti Susi
vienijimą. Taigi kita pusė turi 
apsižiurėt, kad jų užmačios ne
išsipildytų. Visi kuopų išrink
tieji delegatai, kurie nenori, kad 
maskviniai įsteigtų savo dikta
tūrą Susivienijime, privalo nu
važiuoti į seimą, ir tai be pasi
vėlavimų. Iš praeities patyri
mo yra žinoma, kad daugelis 
delegatų seiman neatvyksta. Šį 
kartą tokio apsileidimo nepriva
lo būt.

ANGLIAKASIŲ STREIKAS DAR TEBESITŲSIA-

NAUJOS KAPITALISTŲ ATAKOS PRIEŠ 
DARBININKUS.

VIENA ATAKA JAU ATREMTA.

VALDŽIOS APGAVYSTĖ.

KOVA PRIEŠ VALDŽIA EIS DAR GRIEŽČIAU.

18c

pondentą”. Tai yra du visai 
skirtingi dalykai. Korespon
dento vardas estiv reikalauja
mas tam, kad suradus, kas atsa
ko už žinią. Mums gi tatai vi
sai nerūpėjo. Mums buvo tik
tai įdomu, kiek vertės turi pati 
žinia. O kad tatai patyrus, tai 
reikia žinoti bent, iš kurios vie
tos ji yra atėjusi.

Jeigu, pav. “Naujienose” 
šiandie butų pranešta, kad Lie
tuvos prezidentu esąs išrinktas 
Dr. J. Šliupas, ir nė vienu žo
džiu nebūtų paaaiškinta, iš ku
rio šaltinio “Naujienos” tokį 
pranešimą gavo, tai kokią vertę 
jisai turėtų? Jokios. Kiekvie
nai rimtas skaitytojas, neras
damas paaiškinimo, kuo ta žinia 
remiasi, turėtų teisę manyti, 
kad tai yra tuščias prasimany
mas — panašus į tą, kuris tilpo 
Kauno “Ryte”, kad užsienio ma
sonai padovanoję Lietuvos liau
dininkams pusantro miliono li
tų kovai sli katalikais.

Ar dabar “Sandaros” nema
žas kūdikis supranta, kodėl mes 
turėjome pamato nurodyti, kad 
jo paskelbtoji žinia buvo be pa
žymėjimo šaltinio?

BIZNIERIAI — “BUDELIAI”.

Kodėl taip pasidarė? > ‘ »>
Visuotinas Anglijos darbininkų streikas buvo pasek

mingas. Mes tatai sakėme tuomet, kai streikas buvo at
šauktas, ir mes pakartojame tatai dabar, nežiūrint to, kad 
jisai nedavė tų praktiškų rezultatų, kurių buvo tikėtasi.

Bet po pergalės, kurių darbininkui laimėjo visuotinu ■ bolševikams
streiku, Anglijos kapitalistų klasė padarė naujas atakas Į daug rūpesčių, 
prieš darbininkus.
prieš visus dalyvavusius streike darbininkus.
lių savininkai, fabrikantai ir kiti samdytojai po streiko tlkshll? 
ėmė skelbti, kad darbininkai busią priimti į darbą pablo- Į 
gintomis sąlygomis. Daugeliui dalyvavusių streike dar-1 
binįnkų grasino pavojus net visiškai pasilikti be darbo.

Tečiaus prieš šitą kapitalistų žinksnį pakėlė griežtą 
protestą Darbo Unijų kongresas, ir valdžia buvo priver
sta įsimaišyti, kad numalšinus kerštinčius. Premjero 
Baldvvino raginami, samdytojai, pagaliau, atsiėmė savo 
grasinimus ir darbininkai sugrįžo į darbą.

Bet angliakasių klausimas pasiliko dar neišrištas. 
Čia kapitalistai sumanė padaryti antrų atakų prieš dar
bininkus-

Kasyklų savininkai atsisakė atšaukti paskelbimus 
apie kasyklų uždarymą, kol angliakasiai nepriims jų są
lygų. Valdžia turėjo dabar daryti spaudimą į savininkus 
ir versti juos priimti tą sutartį, kuri buvo išdirbta tarpe 
Darbo Unijų kongreso atstovų ir karališkos komisijos 
pirmininko, Sir Herbert Samuels. Vietoje to tečiHus, val
džia apsisiautė “neutraliteto” skraiste ir padavė abiem 
pusėm visai naują sumanymą, apie kurį pirmiaus nebuvo 
kalbos nei derybose tarpe kasyklų savininkų ir anglia
kasių, nei derybose tarpe Darbo Unijų kongreso ir p. 
Samuels’o.

Aky vaizdo je to, Unijų kongresas kreipėsi atviru laiš
ku į karališkos komisijos pirmininkų ir pareikalavo, kad 
jisai pasakytų, ar jisai be valdžios žinios vedė su darbi
ninkų atstovais derybas dėl streiko sutaikymo. Šis gi 
“džentelmonas” atsakė, kad jo derybos su Unijų kongresu 
buvusios “privačios”. ; j ' •

TO VYRO RIMTUMAS! .

“Laisvės” skyriuje “Raudona
sis Biznis” (geg. 26 d.) rašoma 
taip:

“Yra tokių mandruolių ir 
iš lietuviškų biznierių, kurie 
vapalioja: ‘Nors aš ir kovo
ju prieš bolševikus, o bolševi
kai vis tiek perka iš ''manęs 
daiktus.’ Susipratusiam dar
bininkui ne tik sarmata pirk
ti iš tokio biznieriaus prekes, 
bet ir prasižengimas. Juk tai 
rėmimas budelio, metančio 
kilpą ant kaklo darbininkų 
klasei I”

biznieriai, kurie 
prieš “Laisvės” 
“darbininkų kla-

“mokslą” kitą- 
musų kbnigai:

Vadinasi, tie 
yra nusistatę 
kompaniją, yra 
^ės budeliai”.

Visai panašų 
syk skelbdavo
“Kas neduoda bažnyčiai apieros, 
tas yra prakeiktas. Pas tokį 
bedievį geras katalikas nepriva
lo nė ant burdo gyventi!”

Pakeisk “bažnyčią šventą” 
bolševizmu ir “gerą kataliką — 
“susipratusiu darbininku”, ir 
gausi lygiai tą pačią teoriją.

Lietuvoje seniaus kunigai 
liepdavo ūkininkams pirkti zu
perį pas katalikus pirklius, nes 
“katalikiškas zuperis” esąs 
“pamačlyvesnis”. Kadangi bol
ševikiški biznieriai Amerikoje 
pardavinėja ne zuperį, bet dar
niausia munšainą, tai “Lais
vės” (rašytojai tur-but neužilgio 
paskelbs tezj (o gal privačiai 
jau ir skelbia), kad susipratu- 
sieji darbininkai privalo gerti 
tiktai “bolševikišką munšainą”., 
nes kitų daromas munšainas yra 
kontr-revoliucioniškas. ,

Reikale Visuotino Seiipo

Taigi išrodo, kad valdžia ir jos komisionierius p. Sa-
muels darbininkų vadus apgavo.

Darbo Unijų kongresas atšaukė visuotiną streiką, pa
siremdamas tais prižadėjimais, kuriuos jam buvo davęs 
neva valdžios vardu p- Samuels; o dabar ir komisionierius 
ir valdžia tų prižadėjimu užsigina! \

Šituo apgavingu budu valdžia nori išplėšti darbinin
kams jų pergalės vaisius. Ar tatai jai pavyks, parodys 
ateitis. Bet Anglijos atžagareiviai lab^i klysta, jeigu jie 
mano, kad iš tokios kreivos Baldvvinp politikos jiems bus 
didelė nauda. Apgavimu galima padaryti skriaudą žmo
nėms, bet nuskriaustieji paskui tuo atkakliau kovoja 
prieš savo skriaudikus. Visi protaujantys Anglijos dar
bininkai dabar mato, koks pavojingas priešas yra kapita-i 
listinė valdžia, kuomet reikia vesti kovą su darbdaviais. 
Nuo šio laiko jie dės didesnių pastangų, kad valdžią pa
ėmus į savo rankas.

apie Seimo rinkimų rezulta-

Minėdami įvairius praneši
mus, kurie buvo gauti iš Lietu
vos 
tus, mes tarp ko kita nurodė
me, kad ir So. Bostono “Sanda
ra” padavė žinią apie tai, nepa
žymėdama tečiaus, iš kur ji gau
ta- Tuo “Sandaros” redaktorius 
be galo įsižeidė ir prilygino mus 
prie mažo kūdikio, nieko neiš
manančio apie laikraščių papro
čius.

Matyt, tasai redaktorius no 
šioja labai didelį “unarą”, kad 
jisai taip kalba. Bet išmany
mas yra naudingesnis daiktas, 
negu ‘Umaras”.

Tas strakalas, ką redaguoja 
sandariečių laikraštį, turėtų ži
noti bent tiek, kad teirautis, iš 
kur gauta žinia, anaiptol nereiš
kia reikalauti “išduoti korės-

Paskelbus atsišaukimų Visuo
tino Seimo reikalu, tuo klausi
mu matomai dauguma susido
mėjo, nes tuojaus gauta prita
rimai iš daugelio kolionijų tų 
reikalų įkūnyti gyVeniman.

žinios ir pranešimai pradėjo 
plaukti iš New Yorko, Brookly- 
no, N. Y., Scrantoių Pa., Boston, 
Worcester, Lawrence, Mass., 
Chicago. III. ir iš kitur, remian
čios sumanymų. Laikraščiai 
tvirtai stovi už Seimo šaukimą- 
O jau Lietuvių Vaizbos Butas 
Bostone, tarytum, koksai “back- 
bone” to viso sumanymo. Mes 
neabejojame, kad kiti Lietuvių 
Vaizbos Butai, Draugijos, Klu
bai, Organizacijos, Atletų bei 
Dailės Rateliai, ir tt., kur jie 
nesirastų, taipogi tars savo žodį 
ir rems visomis galimybėmis tų 
sumanymų.

y i • j : > / l' .i * •* J ■ i . ’

Iš daugelio gautų pritarimų, 
aplaikyta pora laiškų nuo visuo
menės veikėjų, priešingų nuo
monių, kurie abejoja, kad Sei- 
nas galėtų įvykti ir, kad Seimai 
nįeko gero nenuveikė ir negales 
nuveikti musų gyvenime. At-

sakymu Seimo rengėjų tokiems 
1 musų abejonės pilniems visuo
menės veikėjams yra tokia, kad, 
kaip jau minėjom savo pirmame 
atsišaukime, jog šiais metais ne
paprastai geras laikas turėti su
sivažiavimą. Lietuvių Visasvie- 
tinėn Parodon vis vien daugel 
pribus netik iš artimų, bet ir iš 
tolimų vietų Suv. Valstijų. Ta 
sai tik negalės pribūti, kuriam 
štokuos lėšų, arba nesupras 
svarbos matyti Parodą.

Profesionalai, laikraštininkai, 
biznieriai, visuomenės veikėjai 
ir šaip prašmatnesni musų žmo
nės panorės apsilankyti, pama
tyti ir pasigerėti tuo, ko jie, 
dauguma, nekados nematė, ir 
šią progą praelidus, nekados 
nematys. Tokiu budu atsilanky
mas j Philadelphyją šiais me
tais, kaip ekonominiu taip ir 
kulturiniu atžvilgiu labaį priei
namas. Pirma, vieųą kelionė; 
antra, įkvėpimo dvasios, žingei-, 
durno, žinijos'daug pasems; tre
čia, tuo pačiu laiku atliks savo 
tautos prideramas pareigas. Ir 
visa tuo galima bus pasinaudoti 
vienu laiku ir iškaščiais. Spe
cialių ekskursijų keleiviams Pa
rodon atvažiuoti bus numažin
tos kelionės lėšos, kaip laivų taip 
ir gelžkelių.

Laikinasis Rengimui Seimo 
Komitetas, laikytame savo spe- 
cialeme susirinkime gegužės 12 
d., 1926 m., peržiurėjo laikraš
čių užgirimus ir pritarimus pa
vienių veikėjų, galutinai nutarė 
ir šiuomi paskelbia sumanytą 
Saimą šaukti rugpiučio 15’ 16 ir 
17 dd., 1926^ sekančiu sutvar
kymu:

a) Rugp. 15-tb, nedėlioję, pri
ėmimas svečių — delegatų; va
kare kaip 6 vai., vaišių —' vaka
ras.

b) Rugp. 16-to, kaip 9 vai. ry
to, atidarymas Seimo ir laiky
mas posėdžių iki pirmai; kaip 
2-vi po piet, išvažiavimas aplan
kyti Pasaulinę Parodą; vakare, 
kaip 8-nios, koncertas.

c) Rugp. 17-to, nud 9 ryto iki 
1-mos posėdžiai; kaip 2:80 po 
piet, aplankymas istoriškų vie^ 
tų, kuriomis Philadelphia* tur
tinga yra. Tečiaus dienų ir va
landų nustatymas nėra privers
tinas: jos gali būti priimtos taip 
arba kaip pakeistos, sulig noro 
busiančių dalyvių - seimiečių, 
Kartu norime perspėti partiji- 
nius asmenis, kad šaukiamas Vi
suotino Seimo susivažiavimas 
Philadelphijon nėra koksai mis
tiškas sumanytojų užsimojimas 
ir jokių, neaiškių, savyje ten
dencijų neturi, bei motyvų ko
kią nors naują partiją tverti, 
kaip kai kuriems išrodo, nėra, 
Yra tai liuosas ir gerų norų ir 
valios žmonių pasiyžimas aptar
ti ryškius vietos Lietuvių ame
rikiečių, kaip ir Lietuvos, gyve^ 
nimo klausimus.
/Turėdami tai omenyje, ne

užgesus dar prakilnių gyvenimo 
idealų troškimams, pasitaikius 
tokiai nepaprastai progai, mes 
ir padarėme į Jus, gerbiamiejie, 
prakilnių idėjų musų draugai, 
organizuotai pirmą atsišaukimą. 
Kaip kiekvienas atskiras as
muo turi savotiškas ypatybes, 
taip ir pas mus kiekvieną gali 
būti randasi ir rasis skirtumai, 
bet abelno Lietuvių gyvenimo 
padėtis, kaip Čia Amerikoje taip 
ir Lietuvoje, vienodai liečia mtis 
visus. Mes žinbme, kad darbuo
tis, rišti gyvenimo ryškius klau
simus galima visuir ir visaip: pa
vieniais, susirinkimuose, žodžiu, 
raštu, bet tokio vlepodo, įnduvi- 
duališko karaktertn bų<|as to
kius klausimus rišti, nėra ga
lingas ir tankiai nustoja savo 
įtakos ant žmonių, greičiau sih 
silpnėja. Kuomet organizatyvis 
būdas turi savyje neišsemiamos 
pajėgos, kuri priduoda užtekti
nai energijos Individumams sa
vo darbuose, buvusių ir dar te
besančių musų sermėgų minio
se. Pąlaįkymui tokio potencia- 
lio šaltinio, i J kurio galima butų 
semti įkvėpimo dvasia nepersto
jančiai darbuotei Lietuvių tar
pe, reikalinga, laiks nuo laiko, 
to šaltinio papildymas 
atsviežyta dvasios jėga.

Jack Londonas

GIPERBOREJDS GĖRALAS
/ ...

(Verte Tindi-Rindi)

(Tę.inys)

— Kova įšsiveižė aikštėn. Aš 
ėmiausi Nivako ir Tumasuko už
tarėjo rolės jų tradicines teises 
palaikydamas. Bet Musu mane 
pralenkė įsteigęs vaidulą luomų 
ir palikęs juos abu savo priežiū
roj. Prieš ji stojo valdžios 
klausimas ir taip jį išsprendė, 
kaip spręsdavo neretai ir anks
čiau. štai kur buVq mano klai
da: man reikėjo tapti šamanu, 
o j j. paskirti vadu; bet aš per
daug v«lai susipratau, ir susidu
rtai tarp pasaulinės ir dvasiš
kosios 
laukti 
Neilgai 
tai visi
nės prisiminė, jog valdyti pate
pė jis, iš kur aiškiai syke, kad 
valdžios šaltinis esu ne aš, bet 
Musu. Vos keli liko man pati
kimi, ir iš jų atsidavęs buvo An-

valdžios prisėjo man 
neišvengiamo sukūlimo, 
tęsėsi sviravimas: grei- 
palinko jo pusėn, žmo-

vykdymo; bet Musu prilaikė 
murmėjimų laukdamas dar dau
giau sustiprėjant bado. Iki pat 
galo jis ir nepastebėjo mano 
gudrybės ir sandelių tuštumos.

— Kai visa buvo parengta, pa
liepiau Angitui ir patikimiems, 
kuriuos tyliai maitinau, pereiti 
kaimų ir sušaukti susirinkimą. 
Visa rasė susirinko didelėj su
mindžioto j aikštėj prieš angų 
mano buveinęn, kai užpakali
niam plane ant augštų spyrų 
karojo, lyg ant kujokų, mano 
sandėliai. Atėjo ir Musu ir at
sistojo viduriniam rato šone tie
siai prieš mane, tikėdamasis, 
mano pinklių ir išanksto pasi
rengęs mane sukirsti. Bet aš 
atsistojau ir pasveikinau jį prieš 
visus.

O Mu«u, Dievo palaimiu- 
gitas; o mano priešai stojo liau- jtasis!” pradėjau, “be abejo tu 
dies partijos priešakiu ir - pa- stebiesi tuo, jog sušaukiau šią 

sueigą; ir be abejo iš padarytų 
mano kvailysčių priežasties* tu 
lauki iš manęs neapgalvotų žo
džių ir neapgalvotų darbų. Bet 
las ne taip. Pasakyta, kad ką 
ori dievai nubausti, pirmiausia 
.tima protą- Ir ištiesų aš nu
stojau proto! Aš laikiausi, at
šakai tavo'valios, niekinau tavo 
valdžią ir dariau įvairius piktus 
ir nuodėmingus darbus. Perei
tą naktį man buvo prisiųsta re
gėjimas ir aš išvydau savo ke
lių neteisybes. O tu stojai prieš 
mane, kaip šviečianti žvaigždė 
ir su liepsna kaktoj; tuomet sa
vo širdyj supratau tavo didybę. 
Viskas man paaiškėjo. Aš su
pratau, kad Dievas lenkia į ta
ve savo klausą ir kad, kai tu kal
bi, Jis supranta. Ir aš Atsimi
niau, jog visais gerais darbais, 
kuriuos padariau, privalau Die
vo palaimos ir Musu akinimo.”

— “Taip, mano vaikai” — su
šukau atsigręžęs į žmones; “vi
sa, ką aš gero ir teisingo pada
riau, buvo Musu patarimų dėka 
atlikta. Kol jo klausiau, gerai 
vyko, o kai nuo jo atgręžiau 
klausą ir ėjau savo beprotyste, 
buvo vien kvailystės. Jo akini
mu pradėjau krauti mėsą sun 
kiu laiku maitinti alkanus. Jo 
malonėmis tapau vadas. O ką 
aš padariau gavęs valdžią? Aš 
jums pasakysiu: aš nieko nepa
dariau. Galybė apsuko man 
galvą, aš stačiausi augščiau Mu
su ir, kaip matote, įkliuvau bė
don. Aš kvailai valdžiau ir die
vai pyko- štai jus kremtatės 
iš bado; išdžiuvo, moterų krū
tys ir ištisas naktis šaukia kū
dikiai. O aš savo širdį jnirši- 
nęsi prieš Musų nebežinau ką 
dabar daryti ir kokiu budu gau
ti maisto.”

skleidė gandus buk aš pasiry
žęs jį nublokšti ir nustatyti sa
vo dievų garbinimų, pačių ne
teisiausių. Ir tame perviršijo 
mano planus niekšas ma 
no pasiryžimas ištikro tok 
buvo: suprantate, atstumti sč. 
vo karališkų kilnybę ir su juo 
grumtis jo paties,ginklu dvasiš
kuoju dirvoj! Bet jis gązdino 
žmones piktais darbais nepapa- 
rastų mano dievų, ypatingai vie
no, dievo Geš-Eftas ir sunaikinę 
mano planus pačioj užuomazgoj.

— Tuo pat žygiu taip atsiti
ko, jog aš prisižiūrėjau jauniau
sių Tumasuko dukterį Klūktų, 
ir aš jai patikau. Pradėjau tar
tis; bet jau gavęs iš manęs už jų 
užmokesnį, buvusis vadas staiga 
griežtai man atsakė, pranešda
mas, kad ji paskirta Musui. Tai 
jau perdaug buvo ir aš vos ne
nubėgau jo “adaton” savaran
kiai j j pribaigti, tiktai prisimi
niau, kad beveik išsibaigė tabo
ka ir juokdamasis nuėjau namo. 
Antrąja dienų jis pradėjo berti 
užkeikimus ir taip iškraipė ste
buklų su penkiais duonos kepa
lais ir penkiomis žuvimis, jog 
pakeitė jį pranašaviman; o aš 
eilutėse sekdamas supratau, kad 
jis taiko į mano sandėliuose su
krautų mėsos atsargų. Klausy
tojai tų pat išskaitė eilutėse ir 
kadangi jis jų nesiuntė medžio
ti, sėdėjo namuose; todėl labai 
mažai tebuvo užmušta elnių ir 
meškų.

— Pagaliau, turėjau savotiš
kus planus, nes ne tiktai taboka, 
bet ir miltai su medaus sunkos 
pėtaka beveik išsibaigė. Virš 
to, aš privalėjau balto žmogaus 
išmintį apreikšti ir atvesti Mu
sų nusiminiman, kuris pakėlė 
nosį naudodamasis iš manęs 
gauta valdžia. O tų naktį aš 
įėjau į savo sandėlius, gerokai 
padirbėjau, ir sekamų dienų vi
si kaimo Šunys pasirodė nepa
prastai. tingus. Niekas nieko 
neįtarė, o'aš vargau kas naktį: 
šunys nuolat tuko, o žmonės vis 
liesėjo, žmonės pradėjo mur
mėti ir reikalauti pranašystės

nauja,! 
šau-,

kiamasai Seimas kaip tik ir bus 
tasai papildymas Lietuviuose iš
sekusių jėgų naujomis. Todėl 
rinkite delegatus 1r šiaip kas 
gyvas rengiatės Seiman.

Laikinas Seimo Ruošimui 
Komitetas, 

Lithuanian Music Hali, 
2715 E. Allegheny Avė,, 

PhUadelphia, Pa.
Dr. E. G. Klimas,

' S. Masickas, z
J. Grinius,
A? Tvaranavičia, 
J. Ivanauskas, >
J. Streleckas, 
Z. Jankauskas, 
Ignas Liepa, 
M. Mankelevičia, 
Dom. Bairimas.
Klemensas Stepanavičia

(Bus daugiau)
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G E R B. Naujienų skai
tytojos if skaitytojai 

prašomi* pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Reikalaudami

RAKANDU

“MIDY”
Parsiduoda vi 
s o s e vaistiny 
čiose.

jonu mėty sc 
o kiaušiniai

laiku 
rude- 
įneši- 
dabar 

dolerio

gaidžius. Dvi žuveles įmeta j 
3u stikliniu indu ir tol lazde
lėmis jas erzina, kol jos taip 
įniršta, kad |?e atodairos pra
deda metytis inde, daužytis j 
jo .sieneles ir kitaip reikšti sa
vo piktumų. Tada įpykusias žu
veles įleidžia į vienų indų. Jos 
bematant pradeda kovoti tarpu
savy. Aplink apspitę žiūrėtojai 
didžiausiu įdomumu seka tos 
kovos eigų. Žuvų rungtynės yra 

pramo
ku ri žuvelė 

liks nugalėtoja, jie užstato ir 
pralošia arba išlošia ištisus tur-

do, kad (labi yra 
jos gimtinė ir esu 
iki ledų gadynės , 
rika buvo vienas

Skausmas pūs
lėje. T ų o j a us 

L sustabdo San- 
A tai Midy. Per- 
11 sitikrink, kad 
■I gausi tikrą vai- 
■I s t ą. Pastebėk

Atėjo Kultūra No. 4. Kai 
na 45 centai. Galima gauti

’ NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street 

Chicago, 111.

Sis Skelbimas Reprezei 
tuo ja Šiadie Didžiausią

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoję,

THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

tapo areštuota 
gera ka

ili rašinėjimų grumo- 
laiškų kitai moterei.

s žvaigždė.

'Flanelinės
i Kfelnės

Vienyyl't spalvų uvba sV 
gražiomis dvužlemis,

i ir rudos. Geros

imiausia siamiečių 
Ginčydamiesi, 
nugalėtoja, j

vis 
ispanai

\tdara Ketvergi) ir S’uhatos

, Vakarais

TAIPGI 
GRYNAS

be prieskonių
žG-sv. kenai

Mėnesinių Išmokamų 
Kontraktų Reikia

Bile Kokioje Sumoje
Musų kainos yra 5% iki 15% pi
gesnės negu kitur Chicagoje. At-* 
sineškit abstraktus ir kontraktus 
gatavai dėl užbaigimo deal. Atda
ra kas Vakaras.

National Property Co.
11 So. La Šalie Street 

501 Roanoke Bldg., Central 4757

Eric Froberg, Illinois univer
siteto skyrių, k^rie randasi Chi- 
cagoj, janitorius- Geg. 21 d., 
jis numirė. Froberg buvo auk- 
tos kilmės. Jaunystėje jis va
žinėjosi po Europos gemlerystės 
vietas, ir, matomai, pralošė. Su
sipykęs su giminėmis, jis iš sa
vo gimtinės Švedijos atvyko 
Amerikon.

kad 
Kudirkos 

riais yra susipažinęs 
apsišvietęs 
sišaukimą 
visuomenę, 
įvykinti šį 
ti Dr. 
Lai šis 
je musų 
kaip yra 
“Laisvės 
Lietuvos

Vienh - Amerikiečių ekspedici
ja, ilgai tyrinėjusi žinomų Mon
golijoj Gobi tyrlaukių • dykinę 
grįžo ir parsivežė keturis ypa
tingus rudinius. Pirmiausia ji 
rado 40 dinosaurų kiaušinių, 
kuriems ne Mažiaus, ęsų, Kaip 
6 milijonai metų. • Be to, eks
pedicija rado priešistorinių ma
žų gyvulių kaukuolcs, kurių iki 
šiol atrasdavo tik kairius. Visų 
svarbiausias radinys, kurs iki 
šiol dar laikomas paslapty, ro-

Gvąrantuojame išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmb, plo
vimo, ar išlikimu iš darbo.

Daugelj išgydeme vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat 

lšegzaminavimaN ir patairymai 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE
505 Sb. State St.

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

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

Lietuvių Dramos Kliubas ge
gužės 30 d.„ Hoot River Parke, 
Four Mile Road, ruošia pirmų 
gegužinį piknikų. Prie upelio, 
ant kalnelio, suvažiavę lietuviai 
gražiausiam vasaros laike šoks 
ir dainuos.

širdingai kviečiame vietos ir 
iš apylinkių miestelių lietuvius 
atvykti. Randasi šokiams salė, 
muzikantai bus geri. Jaunime 
naudokis ta auksine proga.

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

Atsišaukimas Į Amerikos 
. Lietuviu Visuomenę

Pietų- 
y patingi: 
yra

■tersry?
America’s 

R i n e s t /

Iš Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
veikimo

Sutverta suorga 
visokių 
kuriose 

išmano, 
kad

' Kiti dideli specialai
Dvieju kelnių siutai kurie pirmiau buvo 
daug brangiau, labui atpiginti 

liktai sukatai ..................... .-••••>•...... ..........

Nesenai čia 
vitena lietuvė moteris
tąlikė,
jaučių

VltoM •pti«Įco(»~3(c |r Mc 
du<b!4. Chlldren’* Muatano 

n4 foru) Ne.
Geresnis nei Mustard Plaster.

Amerikoj akių gydytojas Slak 
įšrado tokį elektrinį laikrodį, 
kuris 15 minučiy po saulėlei
džio pradeda eiti veikiant į jį 
elektros baterija, o 15 min. po 
saulėtekio automatiškai ‘puo 
jos atsijungia. Be lo šis laik
rodis “reguliuojąs šviesų krautu
vės lange ir rodo saulės tekė
jimo ir nusileidimo laiką. Laik
rodis eina nesustodamas jau 
keturis metus.

• [Atsiųsta/'

Amerikos lietuviai jau pc: 
kelis desėtkus metų kruta dir 
ba kultūros, apšvietos ir labda 
ryhės darbų, 
nizuota eilės 
organizacijų, 
ba, kaip kas 
kas neužginčys 
lietuviai prisidėjo prie savo tau
tos gyvybės palaikymo. Daug 
tautai naudingų darbų atliko
me, bet vis nauji atsiranda. 
Dabartiniu laiku bene iš svar
biausių . ir opiausų darbų turi
me tuojaus atlikti. Būtent, pa
statymas paminklo musų tėvy
nės didvyriui ir žadintojui Dr. 
V. Kudirkai.

atspindis, 
amerikiečių 

puošiantis 
Taigi, visi 

geros valios lietuviai, draugi
jos, kuopos, rateliai chorai at
kreipkite atydą į musų atsišau-. 
kimą ir neatsisakykite paskirti 
centus ar dolerius sulig savo 
išgalės minėtam tikslui. TMD. 
seimas šiais metais įvyksta 19 
d. birželio 193 Grand Street, 
Brookfyn, N. Y. Aukas malonė
kite siųsti virš paminėtu ant
rašu TMD. Paminklo fondui. 
Tai yrą vienas i? svarbiausiu 
darbų prieš mus, amerikiečius. 
Todėl sukruskim ir atlikime 
puikią užduotį. Pastatykime pa
minklą* musų tautos žadinto
jui, kas papuoš musų tautų 
ir pastatys jų kultūrinių šalių 
tarpe, kurios moka apkainuoti 
ir pagerbti savo didvyrius!

Komisija:
Bolys Mingilas 
P. A. Dėdynas 

Antanas Kriaučius.

ruošti pikniką ii 
niop parengimų, 
mai šie: 1. Kad 
mokamo į metus 
narinė mokestis 
iki 2 dol.; 2. Kny 
visos, su apdarais 
rus nariai nemoka; 
dalijama, kad butų 
dvi knygos į metus po 300 pus
lapių, jei galima ir didesnės; 
4. Knygų turinio pageidaujame: 
mokslinio, informacinio, pilnos 
Lietuvos istorijos, pamokinan
čių raštų apie šių laikų ekono
minius reikalus ir mechanikos 
vadovėlių. Nutarta siųsti į Sei
mą pasveikinimas ir auka $50 
knygų leidimui.

Del kuopų gerovės apskričio 
suvažiavimas pageidauja, kad 
imtųsi už gyvesniu veikimo 
ruošime vakarėlių su pamoko
mis ir perstatymais. Kuri kuo
pa daugiausia narių prirašys, 
gaus iš apskričio* dovanų* vi
siems metams žurnalą “Kultu
vą”. Apskričio valdyba7 išrink
ta sekamai: pirm.. Jonas Ban
kus, vice pirm. Feliksas Povi- 
lianskls, raštininkas M. Kas
paraitis, ižd. Antanas Masilio- 
nis, org. M. Kasparaitis ir .Jus
tinas Raukus.

Atstovai suvažiavimą baigė 
geru upu, įskilusia dvasia ir 
degančiu noru parvykus dirbti 
kuopose labui T. M. D. Vieti
nė 121 kp. svečiams teikė va
karienę. Ačiū Juozui‘ Rusini, 
kuris, matomai, nemažai friuso 
įdėjo pagandindamas svečiams 
tokių skanią vakarienę. 7 vai. 
vakaro pradėta šokiai ir pilnu
tėlė jaunimo salė linksminos 
prie gero p. Grimalio orkestro 
iki 11 vai. nakties.

Gegužės 23 d., 2 vai. po pie
tų, Lietuvių Svetainėje įvyko 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
apskričio kuopų atstovų iš ei
lės trečias metinis suvažiavi
mas 
119 ir 121 
šimt

Xfeu/tern Sa^es Corporation
“fors Chicago, Hl

Dalyvavo šios kuopos: 60, 
sudarydamos de- 

atstovų. Nežinau dėl ku
li učių ar išrokavimų ne

prisiimto atstovų 6 ir 13 kuo
pos.

Laike sesijų visi tarimai pa
daryti vienbalsiai. Kai kuriuose 
klausimuose gan plačiai ėjo 
diskusijos, rimtai gvildenant 
klausimų. Padaryti šie tarimai: 
apskričio labui vasaros 

r vėlai 
Seimui 
vieton 
vieno 
butų pakelta 

turi būti 
už apda- 
3. Pagei- 
leidžiafna

Tėvynės Mylėtojų, Draugija 
pereitame seime nutarė šitą dar
bą atlikti ir įsteigė tam tikslui 
fondų. Bet, neatsižvelgiant, kad 
jau baigiasi dvieji metai nuo 
nutarimo, —mažai kas nuveik
ta. Ar tai kuopų apsileidimas, 
ar visuomenės nepritarimas, — 
sunku pasakyti. Nors, 1 tiesa, 
pastaruoju laiku jau kai kurios 
T M. D. kuopos sukruto ir 
pradėjo siųsti aukas virš pami
nėtam fondui. Taigi, turėdami 
omeny, kad TMD. šiais metais 
sukanka 30 metų gyvavimo ju- 
bilėjus, ir kad TMD. išleido 

rašti^, su ku- 
kiekvienas 

lietuvis, darome at- 
į Amerikos lietuvių 
kad pagelbėtų 'TMD. 
sumanymų— pastaty- 
Kudirkai paminklą, 

paminklas bus Lietu vo
ku Itu ros 
musų 

Varpas”, 
sostinę.

ruhn anie kurią kalba vw» CYlica«a.
Alai yra ve e nuikaus vilnonio materudo — rau-
Dvieju kelmu s'utai * PUikauR v m
Uorol8 putam ten w i • to
teriolo, Įie tikrai yra verti ‘'rha w
pasirinkimas $23-

Eina 
viams gandas, kad neteksime 
si|*ipratusio vado. Mat vienoj 
lietuvių šeimynoj iškilo nesu
sipratimai, kurio, kaip girdėt, 
g$J būt baigsis perskyromis. Ta 
sukipra tusioji, nusisamdžiusi
t rokų, norėjo tu r būt j Lenin- 
gindą išbėgti su prakalbų mar
šrutu, liet trokas “flat-tajerį” 
gąvo, tad turėjo sugryšti. Ta 
pati moteris kiek laiko atgal 
kijų visai nekaltų senų moterį 
pavaišino šluota ar kuo kitu, 
neva už kokias ten kalbas. Gai
la, kad ji vadina save susipra
tusia. —Uteniškis.

rytų Azijos upėse, 
Siamo apylinkėse 

daug mažučių, judrių žuve- 
žuvimis kovotojais vadina- 
Vietiniai gyventojai tas Su
naudoja pramogoms, kaip 

bulius, o mala j iečiai

f ANHEUSER-BUSCH X

Budweiser 
TIKRAS APYNIŲ SALYKLO' SIRUPAS

Palm Beach Siutai
Pmncngkite dabar prie karštinio orol što tikt Palm 
Bleuch Siutai užlaikys įumis vUiaiB C 5, * Rį 
vasarą. Visi su 2 kelnėmis ...a...............n.... ▼

(iydytojai ir paprasti žmonės 
kalba, kad rūkyti nesveikas da
lykas, kenkiąs sveikatai ar net 
ardąs jų, tačiau to niekas nebo
ja ir ruko kas tik iš to pasi
gerėjimų mato, net nuo kudy- 
kystės amžiaus. Be tos prie
žasties rūkymas turi ir kitų 
ydų, būtent, rūkąs įgauna sa
votišką ir gan smarkų kvaps
nį, kurį kai kas dvokimu vadi
na. Visų didžiausia rūkymo yda 
bus ta, kad nemaža pinigų du
rnais* išleidžiama. Rukus žmo
gus, vidutiniškai imant, suru
ko kasdieną 20 papirosų, tuo 
budu per 50 metų toks rūko
rius surūkytų 365,000. Kadangi 
20 papirosų kartu uždegti duo
da 1 kub. metrą durnų, tai visi 
tio 365,000 papirosų sudarytų 
18,000 kub1. metrų arba vieno 
metro platumo ir tiek pat aukš
tumo ir 18 kilometrų ilgumo 
durnų debesį. Visi 365,000 pa
pirosų kainuoja apie 14,000 li
tų. .Jei tie pinigai butų dedami 
į*bankų, kad ir mažais nuošim
čiais, tai 50 metų amžiaus su
laukęs žmogus butų turtiligas, 
neparudavęs nuo 4a|>ako durnų, 
turėtų daugiau sveikų dantų 
ir pats butų kur kas sveikes
nis, ' *

HEMORAIDAI
(pilės)

šiaudinės i
Skrybėlės \

TVokios vviMes* kurios par- 
kiduoda po VA. musu

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Piftarnavlmas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės 
'jhPeo^esJuĮBifnre 

Aks. hiH.

buvus žmoni- 
įrodymų, kad 

Azija ir Ame- 
žemynas ir 

dėl nežinomos prie-
žasties skilęs ir 
tolęs.

taip toli nu
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Or. A. Montvidas teisme
laimėjo

Kas Dedas Lietuvoj
* Grumšliai (Diržu * 

yalsč.).
Telšiai

Apie 4 metai atgal į Chicagą > g m balandžio mėn. 29 d. 
atvyko vienas artimiausių Di. pavakaryje per Grumšlių kdi- 
Montvido draugų adv. F. Bago-1 praskrido koks tai nematy- 
čius. Atvyko su savo Jaunave" i tas grumšliečiams vabalas, su 

kybančia išpusta makšna prie• de
giete. 
jiedu 
4ais. 
juodu 
draugus, linksminosi, : 
Chicagos ir tt. Adv. Bągočius 
buvęs lankęs musų miestą ir 
pirmiau porą kartų. Pirmą kart 
jį sužeidė čia tramvajus, antrą 
kartą fanatikai sumušė laike 
prakalbų Alijošiaus svetainėje. 
'Trečią kartą jis nesitikėjo susi
žeisti. Apvažinėję daug vietų 
ir draugų su Dr. A. Montvidu 
per visą savaitę jaunavedžiai 
ryžosi važiuoti į Califomiją. 
Daktaras vežė jau juodu į sto- 

. t į. Su juo automobilyj buvo 
žinomas veikėjas M. Dūda, dak
taro sūnūs ir ponai Bagočiai. 
Tai buvo Naujų Metų vakaras, 

1922 m. Ant Ashland Avė. w „
prie 35-tos gatvės į juos trenkė nega|j būti kitokia, 
kitas automobilis, kintame va-i 

.žiavo pp. Jodeikis i 
automobiliai suiro. Vos gyvi li
ko Jodeikis i .. . .
ko pas abu. Daktaro automo
biliui irgi visi susižeidė, bet 
sunkiausiai ponia Bagočienė — 
jai lūžo šlaunies kaulas. Prisiė- pėdom vieno Austrijos praloto, 
jo gulėti ligoninėj |X)rą mėnesių (kuris, buk anais laikais stojęs 

Kaulai prezidentu ir Austriją pastatęs
Taip ir mums šian- 

ir

jauna ir gražia pittsbur-kybančia išpusta makšna prie 
Taip sakant, važinėjosi Lono, kuris ir nutupū Ginąičiuo- 
medaus mėnesio tiks- se paH p «p r. Piliečiai labai 

Montvidas atviru _ glėbiu i nustebo tokį ponaitį pamatę ir 
priėmė, visi lankėsi pasityliai bei atsargiai ėmė kalbėti.

žiūrinėjo, 2U m. 1V-30 d. iš ryto Grumš- 
liečiams teko sužinoti, kas per 
vienas tas skraiduolis, — nagi 
Ūkininkų sąjungos agitatorius 
su perų makšna'. šiltai išsimie- 
'gojęs apie 13 vai. jis atvyko pas 
I K,. M. į Grumšjių kaimą, kur 
ir laikė pranešimą kaltindamas 

i p. Žuką su p. Voldemaru dėl 
prakišimo Vilniaus...

Vabalas nuo jų nurėpliojęs 
užsipuolu ant Rusijos moterų, 

f kad jos gimdančios vaikus be 
'rankų, nosies ir be kojų.

Nepralenkė ir girininkų, pri
mindamas, kad dauguma 

! vagys... ir todėl miško

Balandžiu 21 d. pil. Glųode- 
nis mieste stogą będengdnmas 
nukrito ir užsimušė. Sraga.. •_ » *

Raniongaliai, Vavalnin- 
ku vals. C

Vienas šio kaimo bernas su
manė Važiuoti Argentinon ir

išleistuves, 
sumanė pa
akini. Bū
tos išleistu-

jų esą 
tvarka

ir Kulis. Abu I Vabalas išsipusdamas ir vėl 
Vnc <rwi ii susitraukdamas piršo balsuoti UV41AV, V Ob X ’ VI U" , *

ir Kulis. Kaulai tru- už ūkininkų sąjungą, bet jo au
kšto tono kalbos grumšliečiai 
nesuprato.

Nuoširdžiai vabalas piršo eiti

kūlė pažįstamiems 
ai ha išvažiuodamas 
vaišinti pažįstamus 
landžio 12 d. įvyko 
ves. Susirinko lt b;
čių, kurie bematant visa su
valgė ir išgėrė ir tas, kuris va
žiuoja Į Argentina, duoda savo 
ligšioliniam kaimynui V\J. Guž- 
nai 50 litų degtinei parnešti. 
Parnešė degtinę ir atidavė li
kusius' pinigus. Išvažiuojąs Ar
gentinon suskaito ir sumetęs 
sulig nurodyta aht bonkos kai
na, kad kelių litų trūksta, puo
lė atnešusį, kur pinigus dėjęs, 
šis aiškina, kad buvo jau nak
tis ir teko brangiau žydams* 
Šnekėti. Tačiaus tas aiškinimas 
tik įsiutino naują Argentinos* 
pilietį ir jis griebęs kastuvą 
smoKė juo klusniam kaimynui 
į galvą.^ Šis, kaip kopūstas be
matant, išvirto. Dabar guli Bir
žų ligoninėj. Mirti, tur būt ne
mirs, bet pasveikęs, tai. jau tik
rai bijos degtinės. —Tautietis.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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Chicaffos Lietuvių 
Draugijų Valdy-, 
bos 1926 metams

DRAUGYSTE ATGIMTI ES LIETU
VIŲ TAUTOS vyrų ir moterų val
dyba 1926 m.: Pirm. K. Lingyinas, 3219 So. I.ovve Avė.. Pagftlbimnkas, 
1*. Stulieriis, 31545 So. VVallace St.., 
Nut. Hašt., B. Dubinskienė, 3613 S. 
PaVnell Avė,, Finansų Rašt., M. 
Čeplin.skis, 3533 So. Walace St., 
Kontrolės Rašt., J. Paltanavičius, 
3751 So. Emerald Avė. ir A. Ja- 
chunas, 561 W. Dekowen St., ir .1.

/ Mažiluuskls, 8755 So. Emerald Av., 
Kasierius, S. Balsis, 3548 South 
Lowe Avė., Durų Sargai: A. Tri- 

janis ir M. Mirakas. Susirinkimai 
atflibuna 1 sekmadienj kiekvieno 
mėnesio, bažnytinėj svetainėj, 3501 
So. Union Avė.

LIETUVIŲ RVTlNfcS ŽVAIGŽDĖS 
PAftELPOS' IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1926 m.: 
Pirm. M. Baigo, 5829 Whipple St., 
Tel. I’rospect 1904, Vice pirm. J. 
Makrickas , 4036 Brighton .Place, 
Rašt. M. Chepulis, 3327 l-e Moyne 
St., Fįn. rašt. J. Radišauskaa, 5124 
Dukin St., Kofitr. rašt. P. , Laba
nauskas, 2045 Willow St., Pagelb. 
M. Krajauskas, 17£0 Wabansia 
Avė., Maršalka M. Žiūkas, 1406 N. 
Paulina St., Kas. L. Striupas, 1823 
W North Avė.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO val
dyba 1926 m.: Pirm. A. J. Zalato- 
ris, 827 W. 33 St., Pag. Wm. Kriš
čiūnas, 9200. Woodlan<l Avė., Nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 So. 
VValIace St., Fin. rašt. J. Balchu- 
jias, 10708 Homan Avė., Mt. 
Greenvvood, III., Kas. Al. J. Kve
daras, 3224 So. Halsted St., Kontr. 
rašt. J. Yurijonas, 816 W. 33 PI., 
Kasos glob. A. šiaųdvidis Susi
rinkimai atsibuna kas pirmą šešta
dienį kiek-viono mėnesio, Audito
rium svetainėj, ^133 So. Halsted 
St., 8 vai. vak.; nariai priimami vi
si sveiki vyrai nuo 18 metų iki 40, 
tik lietuviai.

Chicagos Lietuviu 
Draugijy Valdy
bos 1926 metams

JAUNŲ LIETUVIŲ ‘AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLU BAS, Pirminin
kas J. Rūta, 3422 So. Lovve Avė.; 
Pnfcelbininkus K. Kunka, 2514 W. 
4fith fl-; Nutarimų Rs.Stininkas S. 
Kuneviczia, 3220 So, Union Avė.; 
Finansų Raštininkas J. Grinius, 
723 W. 34th St.; Kontrolių Rašti
ninkas F. Kasparas, 3534 So. Lovve 
Avė.; Kasiefius J. žilvitis, 3308 So. 
Emerald Avė.; Kasos Globėjai: J. 
Mačiulis ir W. Kleuba, 3113 South 
Halsted St.; Liet. Auditorium At
stovas P, lietukas, 818 W. 38rd PI.; 
Kliubo Trustistai J. Sbembelis, 
L Rimkus ir A. Mašiekas; Susi
vienijimo Draugyščių Komisija J. 
Kutenąs, W. Shimkus ir J. Shem- 
belis; Liet. Taut. Kapinių J. Ku
tenąs ir E. Bliumas. Kliubo susi
rinkimai atsibuna pirmą sekmadie
ny kožno mėnesio, Chicago Lietu
vių Auditorium, 3133*'So. Halsted 
Street.
J. L. A, T. Kliubo Sekretorius

S. Kunevicze

DRAUGYSTĖ LIFTU VOS DARBI
NINKŲ, 2156 W. 23rd St . Chica
go, UI. Pirmininkas Antanas Dra- 
bulis; Pirm. Pagelbininkas Juozas 
Žiurkauskas; Raštininkas Alexan- 
dras Svaranavich; Finansų Rašt. 
Simonas Judikis; Kontrolės Rašt. 
Jurgis Gasparas; Kasos Globėjas 
Adomas Malikauskas ir Juozas 
Strelkauskas; Kasierius Jonas 
Jaukštis; Maršalka Kaspar Kiella 
ir Kazimieras Janulis; Teisėjas 
Antanas Vepstas; Vėliavos nešė- 
jiai Mikolas Maciukrnas ir Vladis
lovas Kiella. Mitingai laikomi kas 
3-čią nedėldienj.

ir toliau da gydytis.
nors sužėlė vienok viena koja 'anį ųojų
biskį sutrumpėjo. Taigi ir tre- Į(pe,esa reikalinga padaryti 
čia sykį adv. Bagučiui prisiėjo Uetuva bus laiminga 
,‘gauti mušti” Chicagoje.

Saldutiškis, Utenos 
apskr.

Susirinkimas buvo 
nežinoda- Xas » het tik. keliais 

bei pusberniais, kurie 
šposų.

I • ‘ , ■i Vabzdžio energingam
muį bei nepaprastu tonu dažnai
pritarė višta, sėdėdąma kampe

“skaitlin- 
piliečiais 
atėjo dėl

Ponia Bagočienė, 
ma, kas tikrai yra kaltas, skun
dė abu Dr. A. Montvidą ir A. 
Kulį ant keliolikos tūkstančių 
dolerių. Kulio šerifas negalėjo 
rasti, todėl teismas ėjo tik 
prieš daktarą. Galų gale ir p.\ant kiaušinių. 
Kulis pastatytas liudyti. Ponia j . . »
Bagočienė turėjo 6 liudytojus,' Vabzdžiui į klausimus atsa- 
daktaras tik vieną, kuris irgj j Minėti nereikėjo, kadangi nebu- 
buvo gana draugingas abiem*,vo klausti. Susirinkimą bai- 
pusėm. Džiurei visgi išrodė, 
kad daktaras važiavo saugiai, 
kad jis ir jo liudytojas neme
luoja ir išsprendė, kad jis ne
kaltas, 
teismą,

Kaip

lietuvių uždarymą
negrąžinimą lenkti

čirški

Ar eis byla į augštesnį 
nežinau.

gė Nr. Nr. 7, 8, 13 ir 14.. Va- 
balas baigęs pranešimą paplas
nojo klausytojams. Klausyto

jam padėkojo žiovaudami.
—Ęelė.

mai

Saločiai
Atsidaužė iš kažkur kunigų 

penimi studentukai balandžio 
i mėn. 25 dieną ties klebono “pi
limi” darė federaptiškai—krik
ščionišką pamokslą.

Tik nabagėliai neišdrįso nuei- 
jti tohau klebonijos durų, nes 
žmonės labai žvairavosi. Vienas 

! iš jų Salotiečiams žinomas Ja- 
! langelis jo draugų neturėjo nušonis iš Sandagalės, pragar- 

progos nė pasimatyti 
Pats daktaras tematė 
žmoną iš traukinio, 
Bagočiams pavyko 
('.hieagos nesužeistiems.

—Prosytojas.

tik byla pasibaigė; t. y. 
gegužės 26. d., tuoj ponai Ragu
čiai leidosi atgal j Bostoną, da 
nežinodami, kokis? bus nuo
sprendis. (Ingiai, Lemontai ir
I>ats daktaras išlydėjo juos. I 
Nors byla pralaimėta, bet muš-! 
ti šį kartą adv. Bagočius nega-1 
vo. Tai buvo jo laimingiausias 
atsilankymas į Chicagą.

Balandžio IX d. mokytojas 
Puodžiūnas susirinkusiai miniai 
apie 500 žmonių darė praneši
mą apie 
mokyklų,
pagrobtų Pago.,ų miško ir ki
tus žygius prieš Lietuvą. įmo
nes, išklausę šį pranešimą, bai
siai pasipiktino ir tuo reikalu 
priėmė protestą, kuriame rei
kalaujama nutraukti pašalpą 
lenkų mokykloms ir jas užda
ryti. Proteste tas pat reika
laujama, kad valdžia imtųsi 
griežtų priemonių grąžinti už
grobtam Pagojų miškui.

Tą pat dieną šauliai savo ne
paprastame suvirinkime priėmė 
tuo pat klausimu protestą, ku
riame ir.'i reikalaujama užda
ryti* lėni ų mokyklos Lietuvoje 
tol, kol lenkai neleis laisvai 

'veikti lietuvių mokykloms Vil
nijoj ir neatitaisys visų pada
rytu Lietuvai skriaudų.

—Rep. E. Slbr.

BANKINIS PATARNAVIMAS
TAUPYMO SĄSKAITOS gali būti atidarytos bile 
biznio dienoje nuo 9 ryto iki 2 po pietų. Sukatoj 
nuo 9 ryto iki 8 vakare. 3% nuošimčiai išmokami 
du syk j metus.
IN'VESTMENTA^ pasiūlomi per musų Bonų in ReaL ' 
Estate Paskolų departmentų jeina augštes rųšies in
dustriniai, public utility, geležinkelių ir municipa- 
liai bonai taipgi pirmi teisėti morgičiaf ant įreng
tų Chicagos savasčių.
UŽSIENINIŲ KELIONIŲ BIURAS patarnauja čio
nai ir užsieny ir suteikia patarimus apie visas svar
besnės keliones^, pagelbsti jsigyti pasportus, vizas, 
ir t. t. bė užmokesčio. Parduodame laivakortes į vi
sas dalis pasaulio.

First Trust Sav.ings Bank
Frank .(), Wetmdref čerinanas Melvin A. Traylor, Prezidentas 

Sųvastis .šėrininkų iš The First National *Bank *
of Chičago Suvienytų resursų $450,000,000

Dcarborn, Monroe ir Clark Street, Chicago

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS' valdyba 1926 m.; Pirm. J. 
Rūta, 3422 So. Lovve Avė., Pag. St. 
Gasparaitis, 2160 N. Irving Avė., 
Nut. rašt. K. J. Demereckis, 3331 
So Wallace St., Fin. rašt. P. Pau- 
zolis, 843 W. 33 PI., Kasierius V. 
Briedis, 6230 So. Kockvvell St., 
Kontr. • rašt. V. Gaudešius, Mt. 
Greenwood, III., I Kasos glob. Fr. 
Kiaunė, II Kasos glob. A. Knistau- 
tas, Maršalka* A. Smailis. Susirin
kimai atsibuna kas antrą subatą 
kiekvieno mėnesio, Chičgos Lietu
vių svetainėj, 3133 So. Halsted St., 
nariai priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 emtų senumų.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ ant Bridgeporto 
valdyba 1926 m.: Prez. S. Mažeika, 
3149 So. HalsteJ St., Vice prez. J. Mineikis, 3219 So. NVallace St., Uut.

. rašt. D. Gulbinas, 3144 Wallace St., 
' Turt. rašt. A. Lazauskas, 3339 So.

Union Avė., Iždininkas J. Žilvitis, 
• 3310 So. Emerald Avė., Kontr. rašt.

A. Radauskas, 3328 Auburn Avė., 
Maršalka V. Shulčlus, 3358 South 
Ix)\ve Avė., advokaas A. Stasiulio
nis, 3236 So. Halsted St., Politiškas 
atstovas J. Ažukas, 3301 Auburn 
Avenue.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ P. 
KLIUBO valdyba ant 1926 metų: 
Pirm. C. Kairis, 5128 W. George 
St ; Vice pirm. L. Striupas, 1823 
W.’ North Avė.; Nut. rašt. A. Wol- 
skis, 3341 W. Evergreen Avė.; Fin. 
sekr. S. Blmeckis, 3312 Wabansia 
Avė.; Kasierius C. Lukis, 1821 Ne- 
braska Avė.; Maršalka P. Radžiū
nas, 3308 W. Evergreen Avė. Susi
rinkimai atsibuna paskutinę Sere- 
dą kožno mėnesio.
3310 Evergreen Avė., Chicago, III.

su juo. 
j i ir jo 

bet |hams 
išbėgti IS

Kodėl 
Bambino?

Todėl, kad Bambino sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

Todėl, kad Bambino paleng
vins užkietėjimą vidurių, mėš
lungius ir dieglius.

•s

Todėl, kad kūdikiai mėgsta 
Bambino už jo saldumą, 
net prašo daugiau I

Todėl, kad Barnbino
kūdikių Geriausis Draugas.

Jūsų vaistininkas parduoda 
Bambino po 35c. bonką, arba 
galite gauti tiesiai iš labora
torijos.

Pavyzdinė bonkutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

Jie

yra

F. AD. RICHTER A CO.
Berry & So. 5th Sts« 

Brooklyn, N. Y«

pa-

ra-

^ėjęs Kaune savo įsakymais . ir 
darbais. Tik nežinia kodėl jis 
nebedėvėjo policisto mimdie- 
riaus, gal būdamas Kaune poli

cijos vadu pridarė visokių štu- 
kų.‘ Laike Janušonies pamokslo 
vienas iš agitatorių slankiojo 

l paleį žmones ir klausėsi 
žmonės kalbasi, daugelis jį 
laikė net žvalgibininku.

Bet vėliau ir jis, klebono 
ginamas, pradėjo pliopti.

I Tą dieną buvo mobilizuotos 
visos davatkos, visi krikščioniš
ki mokytojai ir parubežiniai 
valdininkai. Saločių kairieji vis
gi nuoseklus žmonės, nes jie ra
miai davė davatkoms klausyti 
suvedžiotojų.

Janušonis jau šį kartą nega
vo kiaušinio, krfip tai buvo 1920 
m. Pasipiktinę agitatoriaus 
šmeižtais, žmonės išsiskirstė. 
Liko tik klebono tarnai ir da
vatkos. —“Mu”.

Paberžiai (Biržų 
valsč.).

Balandžio mėn. 27 d. 10 va
landą iškilo gaisras. Sudegė J. 
Jakubėno grįčia, visi drabužiai, 
visi grudai, mėsa ir net 700 li
tų. Troba buvo verta apie pora 

Įsu viršum tukstahčių litų. Gai
sras kilo iš kamino, žmogus li- 

iko kaip stovi — be nieko.
—A. J—čius.

I

BOHEMIAN
APYN1Ų- 
SKONIS

PuriTan Į Mm.*Malt
TURTINGI A USI A S 

STIPRIAUSIAS 
/ GERIAUSIAS

Tik pabandyk^ jj 
Reikalaukit nuo 

bite kokių 
pardavinėtojų

Saldainiai (Kendės) iš Lietuvos
Jau yra galima gauti skaniau

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

Perkupčiams, piknikų ir bąlių 
rengėjams perkant daugiau duo
dama nuolaidų.

Krautuvė atdara kasdieną:

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

Tel. Vardu 6062 .

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas.
FikČeriai ir elektros reikmenys 

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

GARFIELD PARK LIETUVIŲ V. 
IR M. PAŠELPINIO KL1UMO 
valdyba 1926 m.: Pirm. N. Vili- 

’ maitis, 3235 Franklin Bivd., Pirm.
Pagelb. Geo. Medaiinskas, Rašti
ninkas M. Medalinskas, 5564 Jack- 
son Blvd., Fin. Sekr. Kris Klibas, 
Kasierius* M. Davidonis, Kasos glo
bėjai: Petras Fetrinis, Petras Me
dalinskas ir M. Davidonis, Maršal
ka Antanas Rudis, Knygvedys Ra- 
mon Jakubonis. Susirinkimus lai
ko kas antrą nedėldienj, John 

, Engels svet., 3729 W. Harrison St.

SIMANO DAUKANTO valdyba 1926 
metams yra sekanti: Pirm. T. Ja
nulis, 3430 So. Morgan St., Pagelb. 
pirm. V. Paplauskas, 3213 Auburn 
Avė., Nut. rašt. P. Killis, 941 W. 
34th St., Turto rašt. A. Kaulakis, 
3842 So. Unipn Avė., Iždininkas J. 
Racevičia, 3326 So. Union Avė., 
Kontr. rašt. J. Stonaitis, 3221 
Auburn Avė., Kas. glob.: J. Krikš
čiūnas, 3157 Emerald Avė ir Iz. 
Masaitis, 3211 So. Union Avė., Kny
giai, V. Stankus, 1819 So. 50th 
Avė., Cicero, III. ir F. Valančius, 
3422 So. Morgan St., Maršalka J. 
Budrikas, 3329 So Morgan St.

LIETUVIŲ TAUTOS’ AVENT. MOK. 
parapijos 35 ir So. Union Avė. Či
kagoje. Vardai naujos .valdybos 
1926 m.: Pirm.: Juozas Mickevi
čius, pag. Jonas Bartašius, nut. 
raštin. Leonas I^ibanauskas, fin. 
rašt. Ona Pomerikė, las triustls 
Jonas Rakas, 2as trustis Antanas 
Vaičis, 3as trustis Jonas Straz
das, Kasierius, Ant. Vaičių, Kas. 
glob.: Mikolas Blažis, Barbora 
Vaičius, Jonas Rakas. Maršalkos; 
Vincas Kuzma, Jonas Bartašius.

■'6
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U. S. ir t. t.

CORD’AI
$9.85
10.75
10.75
10.85
10.95

Tajerų Pardavimas
GARANTUOTI CORDAI

Goodrich, Kelly, Fiųk,

30x3*4
Garantuoti Cord

$5.25
CORD’AI
.................... 37.50

...........;.......  7.75

.......... .'.......... 7.85

..................... 8.25

...................... 9.85
P rie

29x4.40
Balloon Cord

$6.75
33x4’/j 
34x4'/, 
3^x4'/2 
33x5 .. 
35x5 ..

Kiekvienų Dviejų Tajerų

31x4 ...
32x4 ..
33x4 ..
34x4 ..
32x4 '/2

Naujas Tūbas Visai Dykai

BEE TIRE COMPANY
1350 South Wabash Avenue

Atdara vakarais ir Nedėlioj Atdara Decoration Dienoj

DR. A. WARCHALOWSKI
" t O P T O M E T RISTAS

Egzaminuoju akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 MilwauKee Avė.
Ant Xel6wskio aptiekos. Tel. Armitage 3988 

Valandos nuo 10 ryto iki 4:80 po pietų ir nuo 6 iki 
9 vakare. Ncdėlioj nuo 11 iki 12 dieną

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AM. No. 1 valdyba 1926 metams: 
Pirmininkas, K. Devis, 5648 So. 
Bishop St., Tel. Republic 741Lf Pa- 
gelbininkas, I. Dabulskis, 1943 St>. 
String St.; Nutarimų Raštininkas, 
F. Motuzas, 2811 W. 63rĄ St., Tel. 
Prospect 8752; Finansų Raštinin
kas, S. Stankus, 12417 So. Carpen- 
ter St., West Pullman; Kasos Glo
bėjai, D. Motuzas, 6935 So. Arte- 
sian Avė. ir O. Motuzienė, 4317 So. 
Hermitage Avė.; Kasierius, A. 
česna, 4501 So. Paulina St.; Mar
šalka, Petras Tiškeviče, 7009 So. 
Washtenaw Avė.; Ligonių apeku- 
nai, K. Duoba, 2146 W. 23rd St. ir 
O. Devienė, 5648’ So. Bishop St.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGI
JOS susirinkimai atsibuna antrą 
nedčldieni menesiui, sekmadieniais, 
Mark White Square, paprastoj sve
tainėj, pirmą valandą po pietų. ' 
Pirmininke, O. Mažeikiene, 3151 
Union Avė.; Nutarimų Raštininkė, 
L. Skrickus, 2419 W. Marųuette 
Rd.; Finansų Raštininkė, A. Wa- 
lančunė, 5929 So. Throop St.; Kon
trolės Raštininkė, K. Barčienė, 1333 
So. 48th Court, Cicero, Ilk; Kasos 
Apekunai, O. Dudanė, 7816-18 So. 
Green St. ir J. Petraitienė, 3029 
So. Union Avė.; Maršalka, P. Gri
gonį*, 8322 So. Union Avė.

_____ __________________ __ J.—

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS vai-
dyba: Pirm., J. Balčiūnas; Pagelb., 
L. Yučius; Nut. Rašt., A. Yoku
baitis; Kasierius, Ant. Stumbris; 
Finansų Rašt., J. šarna; Kasos 
Globėjai, J. Yanušauskas ir Fr. 
Skirka; Maršalka, J. Yankaūskas.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGI
JOS valdyba 1926 m.: Pirmininkė, 
A. Mažeikienė, 3151 Union Avė.; 
Pagelbininkė, M. Snuikienė, 4208 
Washtenaw Avė.; Nutarimų Rašti
ninkė, L. Skrickus, 2419 West Mar- 
quette Rd.; Finansų Raštininkė, 
A. ValanČienė, 5929 So. Throop 
St., Protokolų Raštininkė, Barčie
nė, 1333 So, 48th Court, Cicero, 
UI.; Apiekunai Kasos, A. Dudanie- 
nė ir Petraštienė; Kasierius, P. 
Snolienė, 6012 So. Francisco AVe.; 
Maršalka, P. Griganė, 3322 South 
Union Avė.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS' val
dyba: Pirmsėdis, Joe Balchunas, 
Pagėlbininkas, Liudvikas Yucius, 
Nut. Rašt., Alex , M. Yokubaitis, 
Kasierius, Ant. Stumbris, Finansų 
Rašt., Joe Šarna, Kasos Globėjai, 
Joe Janušauskas ir Frank Skirk a, 
Maršalka, Joe Jankauskas.
Susirįnkimai atsibuna kas mėnesį 
antrą Subatos vakarą.

Su pagarba,
Alex M. Yokubaitis, Nut. Rašt. 
5502 W. 23rd Place, Cicero, 111.

šis musų prietelis dirba ii 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
štai kiek kuponų gausit ui 

kiekvieną atneštą ar atsiųsti 
paštu naują skaitytoją:
Už metus   150 kuponų 
Už pusę metų   75 kuponui 
Už tris mėnesius.... 35 kuponus 

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



Penktadienis, Ge NAUJIENOS, CEfagO, ITL

CHICAGOS 
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me 
tų. 
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ba

Brighton Park

Naujas primiestis
I

šiomis dienomis teko matyt 
naujas primiestis, kurį atida- 

’ rė C.lucagos publikai J. W. 
McCormaek, su ofisu U1 W.

tis raudasi tarpe 35-tos ir 39-tos 
gatvių j pietus, ir tarpe Central 
Avė. ir Austin Blvd. j vakarus. 
Visas traktas v ra išdalytas i 
1X00 lotų po 30 pėdų kiekvie
nas ir 15 blokų bizniavų lotų.

Vieta yra apsiausta boulcva- 
nųs iš trijų pusių: Ogden Blvd. 
į žiemius tik du blokai nuo 
trakto. Austin Blvd. ir Persli- 
ing Rd. eina pro šal|. Yra nu
tarta (’.bicagos miesto valdžios 
Persbing Rd. sujungti su Mi- 
cbigan ežeru ir padaryti jį vi
sur 108 pėdų pločio.

35-ta gatve McC.orinack kom
panija savo kaštais pradeda 
gatvėkarių liniją, kuri eiš tar
pe Austin Blvd. ir Chicagos 
gatvekarių ir bus operuojama 
per Wcst To\vns R. R. Co. Gat- 
vekarių pravedimtis bus užbaig
tas dar šiais metais. Tai yra 
dar pirmas atsitikimas, kad lo-Ibių siena ir tik 
tų išdalytojai (subdividers) dė- - ‘ 
tų tiek daug pastangų visu-kuo 
aprūpinti savo busiančius lotų 
pirkėjus ir savininkus.

Transportacija šioje apielin- 
kėje ir be gatvekarių yra gana 
gera: busais ir traukiniais. Apie 
du blokai nuo trakto yra stotis 
Illinois Central gelžkelio, I 
riuo praeina 10 traukinių i die
ną, ir apie keturi blokai Bur
lington gelžkelio stotis su 63 

Nuvažiavi- 
užima nuo 
ir kainuoja

Lietuvos

Brakas, 
Lietuvos

Jankų nelaisvėn ir ištrėmi- 
jam teko išbūti keletą me- 
Bet sugTyžęs iš ištrėmimo 

vėl stojo prie darbo ir dir- 
lietuvybei ikišiol. O ir klai

pėdiečių sukilime senelis Jan
kus buvo vienas iš vadovų 
pirmininkas komiteto, kuris 
sukilimu vadovavo. Jis todėl pa
pasakojo klausytojams daug la
bai įdomių žinių apie Mažosios 
Lietuvos lietuvių judėjimą se
niau, apie klaipėdiečių sukili- 

k mą ir apię Mažosios 
giyžimą pwe Lietuvos.

Dailininkas Adomas 
taipjau senas Mažosios
darbuotojas, įdomiai papasako
jo apie dabartinę padėtį Klaipė
doje, ypač ekonominiu žvilga* 
niu. Jis ragino pasiturinčius 
amerikiečius gryšti Lietuvon ir 
apsigyventi. Klaipėdos krašte, 
pranašaudamas jiems šviesią 
ateitį. Bet darbininkams, be 
pinigų, nepatarė gryšti, nes 
darbininko padėtis Amerikoje 
yra kiek geresnė, nors ir ten 
visgi galima gyventi.

Svečiai laikys dar keletą pra
kalbų Chicagoje, taip kad juos 
galės užgirsti kiekvienas, kuris 
tik norės jų , pasiklausyti, o 
užgirsti juos verta, nds jie pa
pasakoja daug įdomių dalykų 
apie Mažąją Lietuvą, apie kurią 
amerikiečiai, kilę iš Didžiosios 
Lietuvos, veik nieko nežino, nes 
prieš karą buvo atskirti valsty- 

: matė Mažąją 
Lietuvą, fctefe spėjo pamatyti 
skubiai bėgdami iš Lietuvos per. 
Vokietiją į Ameriką. Dabaf 
Mažoji 
kraštas 
Lietuvos ir su ja verta susipa
žinti kiekvienam lietuviui.

I šiandie Klaipėdos svečiai kal- 
ku“; bes šv. Jt>gio parap. svetainė- 

■ je, Bridgeporte. —DD.

į Ameriką.
Lietuva — Klaipėdos 

yra prijungta prie

traukiniais į dieną, 
mas iki didmiesčio 
17 iki 19 
tiktai 7*2

minučių 
cento.
nuo' čia
centras,’

Del Kazimiero Kamin
sko mirties paaiš

kinimas
yra 'didelis 
kuriose dir

ba apie 25(1,000 darbininkų. Be 
to apie mylė nuo čia bilda voja 
dideles dirbtuvts Stromberg 
Carburator Co., kuri pastatys 
j darbą apie 25.000 darbininkų. 

Taksai nuo žemės ir namų 
šioj vietoj yra per pusė piges
ni, kaip Chicagos mieste. Vieta 
puiki visais atžvilgiais, ir per
kantiems čia lotus bus geras 
investinentas. —J. šmotelis.

Lietuvių Rateliuose.
Klaipėdiečiu prakalbos

Chi-
Lie-

Mar-
Ado-

Užvakar, M. Meldažio svetai
nėje, įvyko pirmos dabar 
cagoje viešinčių Mažosios 
t u vos atstovų, aušrininko 
tyno Jankaus ir dailininko 
mo B rako prakalbos..

Abu svečiai savj) prakalbose 
papasakojo daug Įdomių daly
kų apie Klaipėdą, sukilimą, pir- 
j tingimą Klaipėdos prie Lietu
vos ir apie ekonominę Klaipė
dos krašto padėtį.

M. Jankus yra senas Mažosios 
Lietuvos darbuotojas, kuris dėl 
lietuvybė® nenuilstamai veikia 
jau virš 10 metų, nors delei to 
veikimo jam teko nemažai ir 
vargo panešti. Nežiūrint senat
vės, laike karo rusai paėmė

Kazimieras Kaminskas persi
skyrė su šiuo pasauliu gegužės 
17 d., ir gegužės 20 d. liko pa
laidotas Lietuvių Tautiškos ka
pinėse, kur buvo nežinomos pra
vardės kalbėtojas, kuris velio
ni perstatė labai blogoj šviesoj, 
buk su blogais draugais danga
vęs ir blogą gyvenimą vądęs, 
kas yra netiesa. Jis vedė visai 
pavyzdingą gyvenimą ir drau
gų buvo mylimas. Jo- sesuo ir
gi sakahti, kad jei ne josios 
pastangos, tai velionis ir Lietu* 
vių Tautiškose kapiuėse nebū
tų gavęs vietos, kas irgi yra ne 
tiesa, nes jau šęši metai kaip 
velionis Tautiškose kapinėse to
lėjo nusipirkęs lotą ir jo lai
dotuvėmis daugumoj rūpinosi 
Cicero draugai, su kuriais ve
lionis gražiai mokėjo sugyventi. 
Taipgi yra netiesa, kad velio

nio gyvastį pakirtęs “probiši-Į 
nas”. Rašant ir kalbalil reikėtų 
daugiau apsipažinti su tiesa,J 
kad neklaidinus draugų ir skai
tytojų, taipgi neprivalu šmeižti 
numirusius žmones. Velionis 
buvo laisvų pažiūrų, gero budq 
ir veikė tarp pažangių lietuvių. 
Tegul musų draugui būna leng
va šios šalies žemelė.

—Mikas Hitleris.

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

BlLLY’SjUNCLE

vaikštinėti, “pullerių” nesimato 
nė plauko, šitokia vaistas ne
būt blogas ir kitų kolionijų 
“pulteliams”

Audros** Knygynas.

Kalbėjau su “Aušros”. Kny
gyno vedėju p. A. Ambrazevi
čiumi. Sakosi darąs prisirengi
mus dideliam knygų nupigini- 
mui. žinoma, nupiginimas bus 
laikinas. Knygų mylėtojams 
bus proga įsigyti sau reikalingų 
knygų už numažintą kainą. Ka
da prasidės knygų išpardavimas 
nupigintomis kainomis — bus 
apie tai pranešta laikraščiuose.

Antanas OIszewskis gryžo.

Senas Chicagos lietuvių pa
žystamas, buvęs “Lietuvos” lei-

Iš Birutės Kraujo, odos, chroniškas DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

Prie daugelio sėkmingų Brigh- 
ton Park lietuvių biznierių reikia 
priskaityti ir B. R. Pietkiewicz, 
kuris jau nuo kelių metų turi 
real estą te raštinę 2012 W. 17 
St. - .Jis yra lietuvis, 
savo patarnavimu ir

jas ir išleidęs lietuvių kalba 
daug gerų knygų, gryžo vėl j 
savo numylėtą Chicagą. .Ponas 
Olszewskis maną apsibūti Lie
tuvoje,rbet matomai jam per il
gus metus gyvenusiam Ameri
koje, Lietuvos gyvenimo sąly-

bet geru gos nepatiko. • Prieš gryždamas 
__ ,_______ atlikimui Amerikon buvo užsukęs pasi- 

visų jam pavedamų darbų, yra j svečiuoti Francijoje ir Italijoje. 
užsitarnavĄ's pagarbą ir pasiti
kėjimą net ir svetimųjų, kurie 
visais su real estate surištais 
reikalais (padaryme legališkų 
dokumentų, pirkime ir parda
vime namų ir kitokių nuosavy
bių apdraudos, paskolų ir t. t.) 
•visuomet kreipiAsi prie p. Piet- 
kieuiez.

Čia taipjau yra ir spulka, ku
rioj netik daug lietuvių, bet ir 
svetimtaučių priklauso. 
' Pats p. Pietkie\viez yra man
dagus ir rimtas žmogus, su ku
riuo malonu yra turėti reika
lus. —T.

— Nemunas.

Aukos motery parodai
Lithuanian Chamber of Com- 

riiercc $75, Central Manufactur- 
ing l>istrict Bank $50, Univer- 
sal State Bank $25, Metropoli
tan State Bank $25, Lithuanian 
Club (Ratelis) $25, Stock Yards 
Trust & Savings Bank $15. Po 
$10 aukojo: 
Yards Bank, 
Store, Nathan 
Mackiewicz, A.
Borden ir Rev. 'II. Vaičuhas; 
po $5 aukojo:,.!. >W. Zach, S.

Peoples Stock
Worms l>rug 
Kanto r, Justi n 
Masiulis, John

Po Chicagą Besižvalgant
_____ I

Plėšikai siaučia Northsidėje.

Užvakar, A. -Lekavičiui 
žus iš Kubaniaus Kazokų kon
certo, plėšikai arti jo durų na
mo pastojo jam kelią ir atėmė 
apie $50.00 pinigais ir laikrodė
lį. A. Lekavičiaus gyvenimo 
vieta yra Division gatvė,' arti 
Western Avė.

Toks pat nuotikis patiko ir p. 
Nefą, vieną iš Rytmetinės 
žvaigždės Kliubo gaspadoriij 
tiktai kelioms dienoms ankš
čiau.

gry-

pulliariai” JNorthsidėje 
naikinami.

Tarp Division ir Cleaver gat
vių ant Mihvaukee Avė. ėjo pa
našus biznis, kaip ir ant garsio
jo Maxwell. Sunku praeiviui 
buvo ramiai tuo keliu praeiti, o 
ypač nedėldieniais, — kiekvie* 
nas žydelis krautuvninkas 
traukdavo už rankovės pas sa
ve. Vienaip iš didesniųjų vyriš
kų drapanų krautuvninkų Lipp- 
man; buvo “pullerių” laikymui 
priešingas, pertat jis pasitaręs 
su lenkų kunigais kreipėsi į po
liciją, na ir viena gražų nedėl- 
dienį visi “pulteliai” likosi areš
tuoti. Negana to, kad buvo 
areštuoti, bet dar pusėtinai 

i skaudžiai nubausti ■*— po $200 
sumokėti pabaudos ir 6 mėne
siams padėti ant “proabašion”. 
Nūnai tuo keliu galima liuosai

\ tVA^ ? y
f A

XQ\i CKH)
NOTl/’

Birutės choro šios vasaros 
pirmas išvažiavimas į Beverly 
Hills įvyks sekmadieny, gegu
žės 30 d. Išvažiavime bus viso
kių žaismių ir fonių. Birutie
tės pagamins gardžių valgių, 
taip kad visi galės linksmai lai
ką praleisti, ypatingai dabar 
ant gražiai žaliuojančios žolės. 
Prastam orui pasitaikius visas 
išvažiavimas bus Lietuvių Au
ditorijoj po piet —P.

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Pranešimai

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1C. Ncdė- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvips akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
l’rirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Šepečiai ė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 Iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Tovvn of Lake. — G. D. L. K.' 
Vytauto mėnesinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj, gegužės 28 d., 7 ;30 
vai. vakaro, paprastoj svetainėj. Vi
si nariai malonėkit pribūti, nes bus 
daug dalykų svarstymui. —Valdyba.

Aušros Spaudos Bendrovės susi
rinkimas direkcijos atsibus gegužės 
28 d., 3210 So. Hąlstcd St. Visi di
rektoriai bukit susirinkime kaip 
8 vai. —JVfilIer, sekr. i

šviekšniečių Ratelio susirinkimas 
įvyks ncd., geg. 30 d., 3 vai. po 
piet, pas p. Krenčius, 4600 S. Wtood 
St. Visus narius ir norinčius pri
sirašyti j šviekšniečių Batelį kvie
čiame atsilankyti. Taipgi kurie ne; 
sugrąžinote šokių tlkietus, būtinai 
sugrąžinkite į šį susirinkimą.'

> Valdyba.

Ar jus žinote, kad
Lenkijos valdžia paliuosavo lietu

vius parubežio sargininkus- iš kalėji
mo, nes Tautų Lyga jiems patarė tai 
padaryti. Ar jus žinote^ kad 20 Hel- 
marų kainuoja biskj 'daugiau, negu 
20 paprastų cigaretų'. bet su kiekvie
nu Helmaru ji|s gaunate daug dau
giau užsiganėdinimo.

Svarbus pranešimas Roselando, I’ull- 
niano, Kenslngtono ir West Pull- 

mano lietuviams
Nuo gegužės 31 dienos, palengvi-' 

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

ROSELAND!:
Michigan Avė. ir 103 St.
Micbigan Avė ir 105 ŠI.
Michigan Avė. ir 108 St.
Michigan Avė. ir 111 St.
Michigan Avė. ir 113 St.
Michigan Avė ir 115 St.

HEIDELBERG 
Salyklas ir Apyniai

Yra geriausios* 
vertės. Jei no
rite gputi geras 
paSektnes. jus 
turit bandyti 
Šiuos. Galit gau
ti salyklo krau
tuvėj. Jei ne, 
užsisakyk nuo

Schrumm-Schrumm Co.
3801 Lincoln Avenue

Phone Lakeview 8018

patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima vąlgyti kiečiausią mai
stą. Garantuoicme visą savo darbą, ir 
Žemas musų kainas. Sergėkite savo 

(dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.
1545 West 47th Street

Netoli* Ashland Avė.

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

M. Bozenski, A. Beržinski, J 
Kučinskas, M. Meldažis, Jana- 
hinaš, Roseland State Bank ir 
IJthuanian Doctors Society. Vi
so $340.

Moterų draugijos
Po $10 aukojo: Chicagos Mo

terų Kliubas, SLA 134 kuopa, 
Lietuvos Dukterų Draugija, S. 
L. A. 208 kuopa ir Apšvietus 
Draugija; po #5 aukojo: Šv. 
Elzbietos dr-ja, Garmaus Vardo 
dr-ja, Ražancavos dr-ja ir To- 
We-Ha Kliubas $10. Viso $75.00

Nuo pavienių .......... $340.00

WEST PULLMAN: 
Michigan Avė. ir 119 St. 

KENSINGTON.
115 St. ir Front St. 

PULJ.MAN:
111 St. ir Cottagc Grove Avė.

čia. visose paminėtose vietose 
“Naujienos” gaunamos anksti iš' 
pat ryto kasdien.
NAUJOS STOTYS CHICAGOJE: 

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

T()WN OF LAKE: 
Benošiaus Aptieka, 1616 W. 47 St.

DIDMIESTYJE:
Vap Bu re n St. irt State St.

Jeigu yra numatomos kur tinka
mos 'ir reikitlingn.š “NMljtėhų’*’ sto
tys įsteigimui bile kurioje dalyje- 
miesto Chicagos ayba ir Chicagos^ 
priemiesčiuose, malonėkite apie tai 
pranešti “Naujienų” cirkuliacijos 
skyriui. Tą galite padaryti telefo-j 
pu bei laišku. Kiekvienas toks pra-! 
nešimas bei reikalavimas įsteigti 
“Naujienų” pardavinėjimo stotį bus, 
tinkamai išrištas ir radus tinkamas 
sąlygas įsteigimui tokios stoties, 
stotis bus įsteigta.

“N-nų” Cirkuliacijos Skyrius.

Tel. Brunsvvick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

Dr. Jan J. Smelana
OITOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augsto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto i^i 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedeliomis.

J.F.RADZIUS
ir pi

giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės. «

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

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

Viso pinigų surinkta $415.00 
Nuo tikielų nuošimtis $55.00 
Laike parodos pelnau $12.31

$482.31

Moterų parodos išlaidos
Rendos ......
Apsaugos ...................
Carpenter ...............
Aprengimas kioskus .
Žolės renda ...............
Spauda ......................
Plakatai x........*........
Dekoracijos ........... .
Lėlės rūbai .. ...........
Ta*i ...........    i
Raštinės išlaidos .... 16.50

Viso

$200.00 
. . 30.00 
. 21.00 
.. 33,15 
.. 11.10 
. 20.00 
. J8.00 
?. 3.80 
.. 4.50

Viso išleista .......... $403.70
Dar pinigų randasi ižde 

$78.01, kuriuo^ parodos komi
tetas paskirs geram tikslui.

Valdyba.

x-zU)EA-V 
^TUBU COULb^ 
YOU UBHb Hfe

\tx>vU^T

Dr-stė Gvar. Liet. Karai. Mindąu- 
gio N . 1 mėnesinis susirinkimas 
įvyks šeštadieny, gegužio 29 d., 7 >30 > 
vai. vakaro, 1)ievo Apveizdos pa-1 
rapijos mokyklos kambary, prie 18 
ir Union Avė. Visi nariai malonė
kit susirinkti ir* atsivesti naujų na
rių, nes bus priimami dykai nuo 
17 iki 35 m. Gera proga. —G. P.

Birutė rengia didelį išvažiavimą 
gegužės 30 d., sekmadieny j Beverly 
Hills miškus. Važiuoti reikia Ash
land Avė. karais iki 87 St> Paskui 
eiti j vakarus iki kalnui, tonais at- 
rašit išvažiavimą. Birutiečiai ir 
svečiai norinti dalyvauti išvažiavime , 
meldžiami susirinkti j J. Kulio aptie- 
ka, 3257 So. Halsted St., 11 vai. die
ną. Visi sykiy galėsim nuvažiuoti j 
miškus. Jei oras nepavelis j laukus 
važiuoti, tai išvažiavimas atsibus Lie
tuvių Auditorijoj apie 2 vai. po pie
tų. Birutietės pagamins gardžius 
užkandžius, taip pat galėsim links
mai laiką praleisti.

' Kviečia visus Birutė.

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, i 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
j savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve- j 
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynai 3210 So, Halsted St. (Te). 
Boulevard 9668). I

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

SERGANTI ŽMONES!
DK. ROSS gydo žmones kasdien, 

kurie serga

Kraujo, Odos, Inkstų, 
Pūslės, Chroniškomis 

ir Privatiškomis
Ligomis

Privatiškos ligos yra pavojingos 
gyvenime ir reikalauja inteligen
tiško ir teisingo gydymo. Tūkstan
čiai yra nustoję savo sveikatos ant 
visados ir statė į pavojų savo gy
vybę bandydami be vertės gydymą, 
kurie prižadėjo greit išgydyti. Per 
trisdešimtį metų praktikavimo, Dr.

Ross yra išgydęs 
k tūkstančius, ku- 
A rie. turėjo tas li- 
agas-
įySerganti yra už
siprašomi atsilan- 
faJkyti ir gauti- tą 
■ patį gydymą, su 
r pagelba kurio gy

dytojas yra atga
vęs sveikatą tūk
stančiams kitų.

^1 Wl II ■■■■ ■■■■ ■ . ........... I ■ "' ................. ..

Phone Boulevard 5203 - /
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graboriub ir Pagrabų direktorias 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W.46th St., Chicago

Tel. Lafayette 4223
Phtmbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaūsiai.

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

DK. ROSS turi dalei- 
dinią praktikuoti Medi
cinų ir Chirurgijų Illi
nois valstijoj, certifika- 
to numeris B585, išduo
tas Illinois Stato Board 
of Heųlth. Buvę* Svei
katos Komis! jonierius 
antro didžiausio mies
to Illinois valstijoj. Yra 
baigęs didžiausių Medi
cinos Kolegijų ir turi 
patyrimų virš trisdešim- 

•tj metų gydyme Socia
lių, Kraujo, Chroniškų 
ir Privutiškų Lsų.

Del 
Nusil
pusių 
.ir 

Visai 
Bejėgiu 

Vyrų

Specialis gydymas yra vartoja
mas, kad pagelbėjus atgauti vik
rumą ir vyriškų stiprumą. Jos sti
muliuoja giles, išvalo kraują, apva
lo sistemą nuo nuodų ir sustiprina 
nervų celes. Del prailginimo gyve
nimo ir besidžiaugimu juo, žmo
nės turi prašalinti iš savęs silp-* 
nujną ir ligas. Grynaš kraujas 
suteikia sveikatą ir stiprumą; ne
švarus kraujas suteikia ligas ir 
mirtį.

Nieko Nekainuoja Pasita- 
ripias su Dr. Ross.

Didžiausia slaptybe yra užlaiko
ma. Atsišaukite dėl kraujo ir pil
no išegzaminavimo.

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearborn St.

Kampas Monroe St., Crilly Build-
S ing. Imkit elevatorių iki 5 augftto.

Vyrų priėmimo kambarys 506.—* 
Moterų priėmimo kambarys 508.

.i * ( Ofiso valandos: Nuo 10 ryto iki 5 
t 1 ' ' vakare, Nedelipj nuo 10 iki 1 po

pietų. Panedely, scredoj ir suba-
• toj nuo 10 ryto iki 8 vakare.

/<
Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.



NAMAI-ŽEMENAMAI-ŽEMENAMAI-ŽEMEAUTOMOBILIAI PARDAVIMUIASMENŲ JIESKOJIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI
LIETUVIU PFAUSTUVft

Spauzdinam įvairius spaudos dar- 
n"» ov. Prašau jo bus: laikraščius, knygas, konstituci-

paties rrba kas apie j| žino pra- jas, programus, plakatus, tikietus ir 
i visokias blankas. Spaudos darbus 
'padarome greit ir gražiai. Reikale 

Chicago spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
------- -- į musų spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
RPAITRTTTVę1

710 W. 33rd St„ Chicago, III. 
Tėl. Yards G751

IEŠKAU savo draugo Stanislovo 
žerolio. Girdėjau, kad gyveno Chi- 
cagoje ant Oakley Avė. I

nešti. Busiu dėkingas.
George Ryszko

2350 S. Sacramento Avė

PAJIEŠKAU ‘Klemenso Jašmenlo 
Vadagių kaimo, Židikių valsčiaus, 
Mažeikių apskr. Girdėjau, kad gy
vena Wittkerb, New York. Pats al
kas žinot praneškit man už ką busiu 
(iūkingas.

D. TAUJANLS, 
901 W. 33 StM Chicago, UI.

APSIVEDIMAI
PAIEŠKAI! apsi vedimui mergi

nos arba moteriškės, ne senesnės 45 
metų. Aš esu vaikinus 35 metų, no
rėčiau susipažinti su dora ir iš
mintinga moteriške ar mergina. "No
rinčios apsivesti atsišaukit. Atsa
kymą duosiu kiekvienai. Katra tu
rit savo paveikslą, tai meldžiu pri
siųsti, kurį ant pareikalavimo grą
žinsiu. Platesnes Žinias suteiksiu 
per laišką.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago 

Box 767

■9

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 4 kambarių apartmen- 

tas, garu šildomas, karštas vanduo 
visados, su lova ir visi paranku-! 
inai. Ant Campbell, arti 63-čios. 
Renda $60. •

Z. S. MICKEVICF 
2505 W. 63rd St. 

Hemlock 0800.

Juozefa Kavaliauskienė
Siuva vyriškus marškinius 

ant orderio nuo $2.50 ir augš- 
čiau, savo • materiolo. Rankų 

'darbo marškiniai ir vaikams 
ibliuskos, .savo materiolo nuo 
$1-25 ir augščiau. Kas duoda 
materiolą už darbą vyrams' už 
kasdieninius marškinius $1.50, 

STORAS romiai geroj apielinkėj, ui §jlkinius jr kreiptašinius, $2.
2646 W. b3 St. Plaza 0657. 1

PASIRENDAVOJA 4 kambarių 
flatas, gazas ir elektra.

8139 Normai Avenue

SIŪLYMAI KAMBARIU
BRIGHTON PARK rendon kam- 

*barv gražus, šviesus, su visais pa
togumais. Vienam arba dviem vai 
kinam. Su valgiu. 4325 S. Whipple 
Street.

PASIKENDAVOJA kambarys vie
nam vaikinui, be valgio.

4688 So. Tai man Avė.

RENDON kambariai dėl vyrų; 
kambariai su visais patogumais. 
7034 So. Fairfield Avė., Tel. Repub- 
lic 8511.

ar
HENDAI ruimas dėl vieno 

ar dviejų vaikinų su wvalgiu 
be valgio.

3343 So. Lowe Avė. 
Phone Yards 0170

1-mos lulx)s iš I i onto

PASIRENDAVMJA šviesus, švarus 
kambarys. 2500 \V. 39 St. Tel. Li- 
layette 5632.

RENDAI kambarys vaikinui arba 
ženotai porai be vaikų. Kambarys 
šviesus, švarus ir didelis North Si- 
<les apielinkėj., Kreipkitės ypatiftkai 
arba telefonuokit nuo 5 iki 8 vakarais 

2241 N. VVestem Avė.
Tel. Brunsvvick 5645

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BR’DGEPORT PAINTING& HDW. CO. 
Malevojam ir popieruojam. Už

laiko m nuUevų, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halated St.
J. S. RAMANČIONIS, Prea.

BAGDONAS BROS. •
MOVING. EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling 

Turime daug metų patyrimą 
3238 Bot Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—BĮvd" 7667 office

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

specialumas Geraa patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheinm, 1912 So State St.

STOGDENGY8TR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Offden 
Avė. Phcne Lawndale 0114.

Tel. Pullman 1413
JOHN TENINGA

Namų Statytojas ir Generalis 
Kontraktorius

32 West lllth Place
Chicago, III.

ii ............ i.iii

PIRKIT PLI MBINGA PAS MUS 
IR SUTAtrPYKlT 35% 

Mes oardun.thnte visiem j olsello 
kaJnomh

Levlnthal Plnmhinf Sapply ('n 
1637 Weet Divieton Si. 

netoli Marehfield

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

Duodu guzikus, siūlus ir pamu
šalą. Taipgi taisau senus marš
kinius. Turiu daug sampelių dėl 
pasiskyrimo.

1306 So. 50 Ct., Cicero
Tel-Cicero 3370 R. PARQTnTTnnA >> • • •| PARSIDUODA saldainių ir mo-

..-ii-g..1------- j—.—!. 1 1 kykloms reikmenų krautuvė. Arti
i, priešais Bažnyčios. 4 pa

gyvenimui kambariai ir garadžius.
renda. Geras biznis. Pigiai.

1444 So. 50th Gourt * 
Cicero, III.

j:į REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

KEIKIA šeimynų darbui prie au- — 
ginimo cukrinių burokų ant farmų I 
Wisconsin valstijoj, mokama geros ’ nė, 
algos, 
ei ja.

Dykai renda ir transportą-

STEW SIJAK 
501 N. Clark Street 

Motei Zapeon, 2 floor

VYRŲ ir moterų į dirbtuves, reg- 
taurautus, hotelius. Darbas dienomir 
ir naktimis. GRAHAM’S AGENCY 
883 Milwaukee Avė.

REIKIA DARBININKŲ BARGENAS — 3 FLATŲ

MOTERŲ KAINA, .$11,385

kai

; PARDAVIMUI grosernė, geroj vie
ptoj; turiu išvažiuoti, greitai noriu 
parduoti, arba priirtisiu pusininką. 
3 ruimai, garu apšildoma, renda$ 45 

REIKIA merginos prie abelno na-į i mėnesį. Kaina $500. Kreipkitės: 
mų darbo/‘ Trys šeimynoje; labui 1542 VV. .59 St.
gera mokestis. 6510 S. Francisco 
Avė. 2 lubos. PARDUODU savo grojiklį 

su 125 rolelių ir bėnčiumi, 
už $140, Garantuotas pirmos 

REIKIA 10 patyrusių moterų dėl, stovyje. Mainysiu bile į ką 
sortavimo skudurų. P. Goldman and . pirmą 
Sons, 1405 W. 21 St. . . |

REIKALINGA męteris arba mer-, . , v , . . « bučernė ir gro-
gina pne namų darbo. Maža šeimy- t serng 4 kambarių pagyvenimas už- ‘ 
na, gera mokestis. Mrs. A. Daunoras, nMbnivu r ‘ ' 
6001 W. 41st PI. Tel. Lafayette apgyrentoj ap 
*324. Mnviirl St

JIEŠKAU švarią ir gerą šei- 
myninkę, kuri norėtų apsiimti 
prižiūrėti auklėti mano 5 metų 
mergaitę. Užmokėsiu gerai. Ra
šyk A. Mązora, 1728 Lul PI. arti 
Hermitage Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ 7 •

- ---------------- P—------------------------
REIKIA darbininko vyro. Reikia 

patyrusio darbininko ant ūkės, už
tikrinta vieta, geras užmokestis, 
į Lemo n t, III.

Atsišaukite:
ROZENSKI-LEMONT CO. .

• 6312 Westem Avė.
Prospect 2102

REIKALINGAS bučerys dirbti 
subatomis. Chicago Meat Market, 
1845 W. 47 St.

' REIKALINGAS hučeris. mokan
tis darbą. Kreipkitės 6110 S. State 
St. Tel. Wentworth 3806.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI groserio ir vaisių 

krautuvė. Greitam pirkėjui parduo
siu pigiai; atdara iki U vai. vaka
ro. 3616 So. Halsted St.

Jei norit sutaupyti pinigų 
atsilankykit pas 

WEST AUTO WRECKERS 
1220 So. Ashland Avė. Roosevelt 2794 

Vartotų karų dalys visokių išdir- 
bysčių. Tajerai, tūbai, radiatoriai, 
baterijos ir t. t. Karai parduodami, 
perkami, mainomi.

PARSIDUODA Fordas sedan 1925 
metų, beveik naujas. Kaina $145.00. 
Vakarais 4357 So. Washtenaw Avė.

Lafayette 1329

ŠIUOMI PRANEŠAM Chicugos 
visuomenei, knd turim naujų au
tomobilių Hgenlurą, Slųdebakers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Six ir Studebuker 
yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug 
nų karų, nes 
Pašaukit bile 
sim

se- 
gaunam ant mainų, 
kada, o mes pribn-

AUTO SALESMILDA
3121 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1685

D. Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

PARDAVIMUI “Aelamaric” 
trokas, vieno ir pusės tono. Vi
gai pigiai, modet 1921, kaip 
naujas. $250.00.

4510 So. Laflin Street

PARSIDUODA automobilius 
5 pasažierių, 6 cylinderių, Con
tinental motor, atrodo ir eina 
kaip naujas. Apleidžiu miestą.

842 W. 33rd Place
• I-mos lubos, priekis

FORD BAKGENAI
TOURLNG, Roadster, Coupe, Se

danai. Tie visi karai yra gerai per- 
tais*yti 
iki

$25ir turi pridėčkus, nuo 
$300.

Geo. E. Sherman <S Co.
1725 W. Division St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI visokios rųšies ra

kandai pigiai. Brighton Park Stor- 
age Housc, 3101 W. 38 St.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA Pool Room, ge

riausias vidurmieatyj; viskas gera
me stovyje, penkiolika biliardų. 334 

(So. State Št., šalo Rinito Teatro. Sa- 
ivininkas ANDREVV.' ‘ i

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
, gera vieta, biznis gerai eina. 

Renda pigi. Lysas ilgas. Priežastį 
pardavimo patirsit ant vietos, norin
ti gerą biznį, atsišaukit greitu lai
ku.

MIKE PAUKŠTIS
4511 So. Wood St.

PARDAVIMUI lunch room ir ne
svaiginamų gėrimų parloras, geroje 
vietoje, senas biznis.

1220 W. 69th Street

pianq 
viskas 
rųšie.s 
kaipo

nokėjlmą. ■ 
MR. KRENZ, 

6512 S. Halsted St.

PARSIDUODA

Brighton Park lietuvių 
jielinkė. 4410 South 

Mozart St.

PARSIDUODA iu» cream ir mink
ytų g-ėrimų krautuvė, cigarų, tabo
kos ir smulkių reikmenų.

| 1621 So. Union Avenue

PARDAVIMUI nesvai ginamų 
rimų parloras.

5158 So. Sacramento Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Parduosiu hu namu ar be namo. 
Gera vieta. Parduosiu pigiausiai 
kaip galima. Priežastis pardavimo 
— savininkas prasišalino.

' W. DAMBAUSKAS
4310 So. Wood St.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė, senai išdirbtas biznis, cash. 
Turiu parduotf iš priežasties mir
ties mano vyro. 6010 S. Kedzie 
Avė. ,

PARSIDUODA saldainių krautuvė 
ir' maža grosernė. Kaina $250.00.

4434 So. Hermitage Avė.

DIDĖLIS BARGENAS

Iš priežasties pasidalinimo biznio 
parduodama senas restauranto biz
nis. Pirkėjas dėl kainos nesipriešys. 
Kreipkitės tuoi pas savininką.

3955 Archer Avenue

PARSIDUODA grosernė, delica-. 
tessen ir kendžių krautuvė. 3 pa
gyvenimui kambariai su visais fur- 
ničiais. Kaina S650, 

6009 S. Racine Avė. 
arba 

\ 1349 W. 69 St.
PARDAVIMUI vieno aukšto nau

jas muro bizniavas namas su Sto
ru ir 5 naujas mados kambariai 
užpakalyje; aligštas sklępas ir kar- 

PARSIDUODA grosernė ir bučer- Jto vandenio šiluma. Parduosiu pi- 
nė, geroj apielinkėj, netoli didelės giai ir lengvom išlygom, arba mai- 
dirbtuvės arba mainysiu ant nuo- nysiu j bungalow ar lotą, 
savybės South Sidėj arba automo-l Matykit snvihinką 
biliaus. Tel. Prospect 0321. I 3647 ARCHER AVĖ.

NAUJIENOS, Chicago, ūl. Penktadienis, Geg. 28, 1926
- - —

PARDAVIMUI Bekernė, biz
nio daroma j savaitę $70,0 ir 
daugiau. Nupirksi Ir laitai pigiai

1302 IK. 17111 St.
■" ...... ............  y 1

PARDAVIMUI ‘bučernė 2903 So. 
Union Avė.

BUCERNR ir grosernė parsiduo
da, geroj biznio vietoj. Pardavimo 
priežastis — turiu grįžti j ūkę.

Kreipkitės:
NAUJIENŲ SKYRIUS 

32 M Sa Halsted St. /

EXTRA
PARŠU JUOIIA grosernė geroj 

vietoj, tinkama vieta dėl bilfernės. 
Pardavimo priežastį patirsi! ant 
vietos. '' ) ,

Kreipkitės:
3514 S^. Emcrald Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, biznis gerai išdirbtas. Pardavi
mo priežastis — turim išvažiuoti 
gyventi j. formas. 2500 W. 69 St. 
Tel. Prospect 8014. 

■ ■ -.......  n ■■■ -■!■■ ■■ ■ ——/
TURIU parduoti savo $600 vertės 

grojiklį pianą, benčių, knbinet ir 
150 mielių, Išrhokčjimais, kiek aš 
esu skolingos piano kompanijai. 
IDE. DEMBROVVSKI, 2332 Wešt 
Miidison St. 1 fl. front.

PARSIDUODA ice cream parloris, 
kendėių, cigarų, cigaretų, ant kampo 
arti mokyklos, tarpe dviejų bažnyčių. 
Pasinaudokite proga, parduosiu pi
giai arba mainysiu j mažą namą.

Atsišaukite
' 1730 So. Union Avė.

ŠTAI YRA BARGENAS

$2500 ĮMOKĖTI

MŪRINIS Ž APARTMENTŲ

5 kambarių — 2 skirtingi apšildy
mai boileriai, aržuolo trimingai ir 
gindys, 2 karų garažas, bufetas, di
deli klosetai, labai gerame stovyje, 
naujai malevotas ir dekoruotas.. Pa
ranku į krautuves, bažnyčias, moky
klas, prie gatvekarių ir teatrų, galiu 
mainyti, kaina nupiginta iki $13,500, 
įmokėti $2500, kitus po $110. i mėne
sį, iškaitant 6% nuošimčių už kiek
viena imokėjimą. Dabar įplaukų yra 
$119 j mėnesį. Savininkas ant vietos 
subatoj, nedėnoj1 nuo 2 iki 5, prasto
mis 'dienomis pągal sutartį.

Phone Beverly 7070 
6940 Laflm St.

Įinoketi tiktai $2,555, o kitus 
rendą, $98 iųba daugiau j mėnesj, 
kur yra įskaitoma 6%. (plaukų yra 
$135 j mėnesi. Tuojau galime vie
name flate gyventi, jei norite. Pir
mas morgičius yra $6500. 10 metų
6%. Paranku iki 63 ir Halsted St. 
piikinių distrikto, Englewood High, 
School ir Chicago Normai. Puiki 
transportacija. Namas dėl spekulia
cijos arba invostmentas dėl taupiu 
pirkėjų, 
žesnj

Mainysiu j lotą arba ma-‘ 
" -, ‘1 *----------- ’ aug-namą. Savininkas ant 1

Tel. Biverly' 7070 
660 Englewood Avė,

«/2AKRO BARGENAS
PARDAVIMUI akio žemes, ne

toli West Hinsdale stoties, prie 
Burlington geležinkelio, tiktai 4$ 
minučių važiavimo nuo vidurmies- 
dio. kaina tiktai $965. Paimsime 
$175 cash ir po $10 i mCnesj, jus 
galit statyti namą tuojau, yra van
duo, gaąas, elektra ir Šalytakiai. 
Kuomet aš galiu jums parodyti ši 
bargenij. Telefonuokit arba attfi- 
šaukit

O. P. MILLER
12 N. Long Avė.

Phone Aust i n 1810

PARSIDUODA lotas Riversidc, III. 
Labai pigiai u ir greitai turi būti 
parduotas. Lotas yra 60V154, pre
kė tiktai $16Q0; yra visi hnprove- 
mentai cash užmokėti. Atsišaukit 
prie savininko.

5981 Albany 
Prospect 10366.

EXTRA
Parsiduoda 3 bizniai, kartu na
mas ir akerią žemės priešais 
tautiškas kapines.

Phone Vįllow Springs 47

NAMŲ STATYTOJAS .
TURI parduoti pigiai dėl sukėlimo 
pinigų, 4 apt. po 5 kambarius, prie j 
parko, moderniškas. Paimsiu gerus 
lotus kaipo dali įmokėiimo.

JAGK ROBINOVITZ, 
8436 W. 67 St. 

Republic 5380.

Geriausia pirkinys Chicagoje!

Speclal bargenas North Sidėj
Naujas mūrinis namas, 2 Ba

tų po 5 ir 5 kambarius, karštu 
vandeniu apšildomas, budavo- 
tas pagal vėliausios mados, lo
tas 37X125 f t. Garažas dėl 2 
mašinų; parduosime pigiai ar
ba mainysime, ant namo south 
sidėj. Namas randasi 2132 
Le Vergin Avė. •

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

• Lafayette 7674

N.

3 NAMAI mainui, rendos neša 
$350 j mėnesį — mainysiu j didel; 
apartamentavą namą arba j visai ma
žą ir pigų namą. Iš 3-jų namų vie
nas yra kampinis biznio namas, ki
tas yra irgi biznio namas su 5 rui
mais gyvenimo, o trečias namas — 
4 flatai po 4 ruimus, šitie visi na
mai. randasi lietuvių kolonijoje, va
dinamame Vienuolyno apielinkėje.

NAUJAS namas, 1 metų senas, 
North West Sidėje 2 po 5, garu ap
šildomi, lotas 40x125, taipgi 2 karam 
garadžius. Gražiausioje vietoje ant 
North Sidės. Mainysiu ant biznio ar
ba mažo namuko {South Sidėje. Pri
imsime “Mortgečiu” kaip “cash”.

ŠVELNIS ir MANKUS 
1443 N. Paulina Streel 

Tel. Armitage 6411

— NE BLUFAS — 

— BET TEISYBĖ —

Už $1500 gausi $3000.00

Savininkas priverstas yra 
parduoti savo biznišką kam
pinį namą su 3 pagyveni* 
ftiais už $1500.00 įnešant, o 
$1500.00 paliks lengvais iš
mokėjimais. Rendos į mė- 
nesj $85-00.

Skubėkit spekuliantai. 
Agentai neatsiliepkite 
šaukit Canal 5947.

TURIU parduoti savo 5 kamba
rių bungalow Ciceroj, furnas Šildo
mas aržuolo trimingai, netoli mo- 
kykRj ir bažnyčių, tik $7500, mai
nysiu Į lotą, Naujienos, Box 751.

8 KAMBARIŲ rezidencija parda
vimui, garu šildoma, cementinis skie
pas, 2 karų mūrinis garažas, barge- 
nas, $6,800, cash $1,500. 11948 Egg- 
leston, Pulliyan 0755. , *

BARMENAS

6 kambarių mūrinis bungalow, prie 
cementinės gatvės, geroje apielinkė- 
je, kaina $7,000. Randasi •, 

5318 So. Cajifomia Avė. 
CHANE and MORELAND 
t 3359 W, 55th Street

Di-
LOTAI! LOTAI!

Del rezidencijų ir biznių, 
džiausiąs pasirinkimas. Viena iš 
puikiausių vietų prie Chicagos. Prie 
centro didelių dirbtuvių, kuriose 
dirba apie 250,000 žmonių. Kainos 
pigios ir visai maži įmokėjimai 
Dabar yra geriausi proga nusipirk
ti čia lotą ar tai dėl budavojimo, ar 
inve^tmento tikslais, iš ko greitu 
laiku bus galima gerai ir gausiai 
pasipelnyti. Kreipkitės asmeniškai 
ar laišku į Naujienas, 1739 South 
Halsted Št. Box 766.

MODERNIŠKAS 2 flatų mūrinis, 
6-6 kambarių, gaili šildomas, aržuo
lo trimingai, 3 karų mūrinis gara
žas, arft viršaus 3 kambarių flatas, 
su vana, lotas 30x125, namas apie 2 
metų senumo, gatvė ir ele /cementi
ne ir apmoksta, cash reikia $5,000.

6023 So. Troy Street
Prospect 4452 i

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nė cottage, su augštu ąklępu, stikli
niai įtarčiai, cash reikia tiktai $1,000. 
Kaina $4,000. Savininkas

4114 So. Maplewood Avė.

BARGENAS

PARDAVIMUI namas ant 2 lotų, 
60x126, elektros šviesa, randasi ant 
Sawyer Avė. prie Kedzie ir 111-tos 
gatvės, Mt. Greenvvood, ,111. Kartu 
ir didelė vištynyčia, kaina $1,900; 
įnešti tiek kiek galit, o likusiu# iš
mokėjimais. >

Savininkas
11121 So. Sawyer Avė.

PARSIDUODA 4 kambarių medi; 
nią namas, visi paskutinės mados 
įtaisymai, karštu vandeniu šildo
mas. prie tam 4 lotai, 2 blokai nuo 
stritkarių linijos. Savininkas duoda 
morgičius.

5703 S. Mason Avė.

$4500,

PARSIDUODA 5 kambarių medi
nis namas arti 59 ir Robey. Namas 
tinka bizniui, galima uždėti barber 
shop ar grosemę. Kaina 
inetti reikia $2000. 

Klausti P. Sedemka 
3124 W. 63rd PI.

PARDAVIMUI medinis namas, 5 
kambarių. Yra elektra, gasas, aukš
tas beisnientas ir furnasu šildomas. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
loto arba grosernės.

Malonėkit atsišaukt
510 W. 43rd PI.

2 FLATŲ naujas mūrinis namas, ... .
4 ir 4 kambariai, viskas moderniš- aiP Plr,^<l m^cstb 
kai įrengta, aržuolo trimingai, por- I^Puhhc 82SJ
čial. Kaina tik $10800. Savininkų T------ ------------- --------
matyti galima prie namo nuo 9 vai. 
ryte iki 7 vai. vakore.

7010 So. Artesian Avė.

Pardavimui Namai
NAUJAS mūrinis namas, 2 pa
gyvenimų, 6 ir 6 kambariai, 
karštu vandeniu apšildomas 
1. fialas; įmokėti $3,500. Na
mas randasi 4130 S. Campbell 
Avė.

2 NAUJI budavojami namai, 
po 4 ir 4 kambarius; parsiduor 
da pigiai, po $3,500 įmokėti, 
kitus kaip rendą. Namai ran
dasi Brighton Park.

2 PAGYVENIMŲ namas, 7 
ir • 7 kambarių, karšth vande
niu apšildomas, aržuolo tri
nias, maudynės, elektra ir visi 
parauk ūmai; įmokėti $3,000, 
kilus kaip rendą. Namas ran
dasi 5422 So. Ohrpenter St.

'___________

• 4 PAGYVENIMŲ namas po 
5 kambarius, kampinis lotas 75 
by 125 ft. įmokėti tik $3,000, 
kitus kaip rendą. Namas ran
dasi 6604 -06 St. Louis Avė.

5 > PAGYVENIMŲ mūrinis 
namas po 5 kambarius; įmokė
ti $3,000, kitus kaip rendą. Na
mas randasi 2804 So. Union 
Avė.

NAUJAS mūrinis bungalow, 
5 kambarių, lotas 40X125 ft. 
Įmokėti $1,500. Namas randa
si 5607 S.'Natchez Avė.

• 5 KAMBARIŲ medinis cat- 
tage, jmoketi $1,500. Namas 
randasi $5538 So. Kostner Avė.

NAUJAS mūrinis namas, di
delis štoras ir 3 pagyvenimai, 
garažas dėl dviejų mašinų/ la
bai gera vieta. Namas randasi 
Brighton Parke. < ,*

Mes šituos visus namus par
duodame pigiau kiek galime 
arba mainysim ant didesnių 
arba mažesnių namų arba lotų.

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ, 

Lafayette 7674

PARSIDUODA kampas 
tinkamas dėl ROAD HOUSE 
su JO akrų žemės ir 6 kam
barių medinis namas į PA
LOS PARK, galima pirkti 
žemės ir mažiau. Puiki ir 
gera vieta, visiems gerai ži
noma, ant dvigubo vieškelio 
(State Highway) priešais 
Forest Preserve. Didžiau
sias suvažiavimas žmonių 
prie tos vietos. Taipogi tiių- 
kamaS kampas dėl gasolino 
ir “sandwich” stoties. Ne
praleiskite šitos progos, ku
rie interesuojatės, neatbūti
nai pamatykite, retai pasi
taiko tokių progrų. Del pla
tesnių informacijų kreipki
tės prie:

Rozenski-Lemont & Co.
6312 So. Westem Avė.

Prospect 2192

2 flaty mūriniai - be cash 
arba ‘ tik biskį įmokėti, pasta
tysime ant jūsų išmokėto loto 
už $10,000 ir augščiau — bun- 
galow, $6,000, 3 Batų, $16,000. 
30 metų patyrę namų statyto
jai. Teisingas patarnavimas. 
ŠTERNFELD <fc CO., 4106 N. 
Hamlin Avė. Phone Irving 8608

KANKAKEE UPft

Pasirinkimui dideli lotai, pigios 
kainos, lengvais išmokėjimais, šalę 
yra gerai įrengtas kliubas. Musų pa
siūlymą nieks negali viršyti. II liana 
Heighta Land Co., 1501 Strauss BJdg. 
Wabash 6736-6737.

1) Parsiduoda 9 kambarių niuro
namas — rezidencija, 2 I 
žius. 5700 So. Artesian __

2)
5539
kitus lengvais mėnesiniais išmokėji
mais.

»)
pagyvenimo kambariai, 4014 South 
Western Avė., reikia $3,000, kiti iš
mokėjimais. Savininkas 5700 So. Ar
tesian. Priimu bile kokią nuosavybę

karų tfarad- 
Ave.

5 kambarių muro bungalovv,
So. Albany Avė., $1,000 cash,

Dar vienas muro krautuvė ir

PARSIDUODA 4 kambarių Cotta 
ge, augštas basementus, elektra, tei
ktas, $3200, 5235 S. Kolrnar Avė.

150 — NAMŲ -- 150
Dabar budavojamų: 4, 5 ir 6 

kambarių, medines arba murinės.
KAINOS $3600 iki $0200 

Pirmas jmokėjima.s tiktai $100, ki
tus kaip rendą. Šis namų olselio 
pasiūlymas yra dėl jūsų pasirinki
mo. Galit įsigyti vieną tų puikių 
namų tiesiai nuo savininko, tiktai 
su biskiu {mokėjimo, kitus leng
vais mėnesiniais išmokėjimais.xAt
sišaukit Šiandien.

SAWIAK & CO.
7181 W. Grand Avė. 

6407 Irving Park blvd, 
6537 Irving Park blvd.

Dabar Laikas Statyt 
Namus

REDLIN — HERMAN
Namų Statytojai

2343 W. Armitage Avė.
(arti VVestern Avė.)

Jei turite savo lotą mes pasta
tysime namą ir paskolinsime pi
nigų. Skolinam pinigus ant pirmų 
ir antrų morgičių. Perkame ir par
duodame bonus ir morgįČius.

$1000 JUMS REIKIA

Kitus taip kaip rendą

Nusipirkite naują 4 kambarių 
Honeymoon murini bungalow, kiek
vienas kambarys didelis ir Šviesus, 
aržuolinės grindys, karštu vande
niu šildomas, moderniškas plombin
ius, dideli su sieteliais ir stikliniai 
porČiai, su grindimis viškai, dar 
yra vietos dėl vieno kambario, jei 
norite. Cementinis skiepas, laund- 
rės lovys, gasinis šildytuvas ir t. t. 
Lotas 30 V125, title garantuota per 
Chicago Title & Trust Co., savi
ninkas ant vietos subatoje ir visą 
dieną nedėlioję.

7204—7206 So. Rockvvcll St.

PARDAVIMUI 5 kambarių nau
jas nrimas ir lotas šaly. Lotas apsė
tas daržovėmis. Didelė baimė, kaina 
$3,300. Parduosiu greit, nes važiuo
ju į Lietuvą. 4 blokai iki karu lini
jos. Karais į miestą 1 vai. laiko.

10713 S. Albany Avė.
M^j Greenwood, III.

MOBTGECIAI-PASKOLOŠ
ANTRI MORGICIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedzae Avs^ 

Lafayette 6788

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgiėių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j Ž4 valandas.

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

Phone Central 6260

Cash Už Jūsų Namų 
Įplaukas Ir Lotus

Už bile išmokėtą namą, 24 va
landų patarnavimas.

Atsineškit savo deeds ir ab
straktus prirengtus dėl biznio. 
Mes suteiksime tuojau gerą pasiū
lymą. Atdara kas vakaras.

National Property Co.
11 So. La Šalie Street 

501 Roanoke Central 4757

MOKYKLOS
.< Speciales Kainos
Mes pasiūlome savo Designing 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 1648
M. E. HU.TFILZ, Manager

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

Illinois Plumbing Works
514 N. La Šalie St.

.........r—  .......... .. ..... ——

VYRAI, BARBERYSTE
APSIMOKA 

mokiname dienomis ir 
ir jus galite uždirbti

Musų išmokinimas 
arba patys 
Atsišaukit arba

Mes 
karais 
mokinatės, 
rengs jums darbą 
lėsite eiti į biznį. 
Taškykit

International Barber College
672 and 651 W. Madison St. 

CHICAGO, ILL.

va- 
kol 
pri- 
ga-


