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VILNIAUS KRAŠTE KILĘS GUDU MAISTAS
ir _ ‘ • - J Nori guit laukan ameriPrancūzai paemę| Mi!i8Wios

Druzų tvirtovę
Anglija ir Turkija pasira 

šė Mosulo sutartį
Amerikos laikraštininkas piu- 
do valstybes sudraskyti Kiniją

Vilniaus krašte kilęs 
ballgudžiy maištas

Francuzai paėmę druzu ■ ■■ ■ 1
Vilniaus gubernatorius prašąs 

Varšuvos daugiau kariuome
nės maištui patrempti

birž.KĖBLINAS, Vokietija, 
6. 
ma iš Varšuvos 
netoli nuo Vilniaus pakėlusios
maištą dvi kariuomenės kompa
nijos.

PARYŽIUS, Francija, birž. 6.
— Karo ministerija 
kad franeuzų jėgos 
paėmusios Salchadą,
Druzo sostinę ir vyriausią suki-

VVolfo agentūros telegra-'lėlių vado, sultano Atrašo, tvir- 
praneša, kad tovę.

skelbia, 
pagaliau 

I Hebei

ŠAN RAJUS, Kinai, birž. 
Kiniečių spauda reikalauja, 
vyriausybė išguitų laukan 
Kinų žemės vieną 
Rodney Gilbertą,
ką, parašiusį knygą, 
tą* “VVhat’s wrong with Chi’"'”

Toj savo knygoj Gilbei< sa
ko, kad. kiniečiai nesugebą pa
tys valdytis, ir pataria, kad 
svetimos valstybės įsimaišytų 
ir įsteigtų savo kontrolę Kinų 
respublikai. Jis įrodinėja, ka 
kiniečiai tik tada busią ramus 
ir imsią tarpti ir geriau gyven- 
ti, kai juos valdysią svetimša
liai. ' Jis kritikuoja Amerikos 
politiką Kinams ir sako, kad' 
“atdarų durų politika’’ esanti toli 
didžiausia klaida, ir kad Kinu----
žemę svetimos valstybės 
jusios pasidalinti tarp 
bent penkiasdešimt metu

val-
Kinų spauda įtūžus to ameri

kiečio pjudymais svetimų 
stybių prieš Kinus

(>.—- 
kad 

iš 
amerikietį.

lai k raštini ii- 
pavnrdy-

[Pacific and Atlantic Photo] _
“P and A Photos” paveislas, kuris parodo Norge orlaivį po to, kai jis apsistojo Alaskoj ne 
nuo Tellerio. Tuo orlaiviu kap. Amudsen pasiekė šiaurių žemgalį.

Neramumai pasireiškia taip
jau provincijose, lenkų užgrob
tose nuo Rusijos ir Vokietijoj.

Pranešimai sako, kąd Vii-;

Britai ir Turkai pasirašė 
sutartį dėl Mosulo

. SALONIKAI, Graikija, .birž
6. — Turkija ir Didžioji Britą-

Danija ir Vokietija kalbasi x. 
dėl sutarties

turė-savęs Pastangos Sacco ir Van 
želti išgelbėti

KOPENHAGA, Danija, birž.
6. — Danija ir Vokietija prada

idaus krašte sukilę prieš ten- n‘Ja vakar pasirašė čia sutartį j0 pertraktacijas dėl padarymo
................................ ... . L1..1 Af~....l,, i\______  l-r____

kus baltgudžiai, protestuodami 
dėl priverstino ėmimo vyrų ka
riuomenėn. Krašto gubernato
rius, sako, telegrama kreipėsi 
į Varšuvą, prašydamas urnai 
atsiųsti daugiau kariuomenės 
maištui patermpti.

. Poznanėj paskelbta vėl 
nepaprasta padėtis

BERLINAS, birž. 6. — Pra
nešimai iš Varšuvos skelbia, 
kad Toninės gubernatoriui pra
šant, Poznanėj ir Pomekanijoj 
tapus vėl paskelbta nepaprasta 
padėtinę kadangi, sako, bijo
ma separatistų agitacijos tarp 
nacionalistinių vokiečių gyven
tojų. Visoki susirinkimai ir de
monstracijos esą užginta ir įs
teigta aštri cenzūra užsienio 
laikraščiams.

dėl Mosulo.
[Taja sutartim Anglija ir 

Turkija pabaigia tarpusavio 
ginčą dėl turtingų Mosulo alie
jaus plotų, j

j tarpusavio a rbi t racijos sutar-
ties.

Neramumai Filipinuose

Daug žmoniy žuvy trauki- Prohibicijos direktorius
nio katastrofoj

Italijos komunistu atstovas 
kalauja, <kad Mussolinio 
dužia įsimaišytų

rei- 
val-

AtBOMA, Italija, birž. 6. 
komunistas,[ 
parlamente,

6.

V aršuvoj prasidėjo 
komunistu areštai v

VARŠUVA, Lenkija, bhž.
Varšuvoj parsidėjo komuni

stų areštai Praeitą naktį su
imta keliolika komunistų vadų. 
Politinė policija konfiskavo 
taipjau dvi komunistų spaustu
ves ir kelis tonus kurstomos li
teratūros.

Reikėjo 200 žmonių 
banditui sugauti

SAO PAULO, Brazilija, birž.
— Paskilbusiam z plėšikui6.

Hamletui Minghetti sugauti bu
vo pašaukta du šimtai gink
luotų policininkų ir kareivių, 
kurie ga'ų gale jį suėmė. Me
džioklė jam suimti buvo pada
ryta dėl to, kad jis ką tik bu
vo užmušęs policijos viršinin
kų Dorią.

Pagavo 191 svaro žuvį

SANDUSKY, Ohio, birž. 6.-< 
Erie ežere United Fisheries 
kompanijos žvejai sugavo mil
žinišką žuvį, aršketą (sturgeon, 
Acipenser sturio), sveriantį 191 
svarą.

Areštai dėl bombos spro 
ginio Montevideo

Lanao provincijoj prie maišti
ninkų prisidėjo dar 4,000 ne
ramių morų

t’rugvaja, 
sprogimu 

bombos

MANILA, Filipinai, birž. 6. 
— Gauti iš Lanao pranešimai 
sako, kad toj provincijoj prie 
maištininkų prisidėję dar ketu
ri .tūkstančiai ar daugiau čia- 

Jie tatai padarę

MONTEV1DEO, 
birž. 6. Ryšy su 
praeitą penktadienį -------- -
ties Jungtinių Valstijų legacija, Į 
Monteyideo vyriausybė iki šiol gimių morų. 
areštavo dvidešimt asmenų, ta- dėl to, kad buvę labai įtūžę dėl 
riamų radikalų. Visi areštuotie-1 suėmimo ir pasmerkimo mir- 
ji tečiau sakosi nieko nežiną, įįes bausmei trijų jų viršilų, 
kas galėjo tą bombą padėti. Po-i . _________—
licija maho, I 
kai pabėgę automobiliu.

Spėjama, kad bombos 
sprogdinimas ties Jungtinių 
Valstijų legacija buvo darbas 
kai kurių radikalų, kerštaujan
čių dėl to, kad Massachusetts 
teismas pasmerkė mirties baus
mei du italų radikalu, Sacco ir 
Vanzetti.

Keletą dienų piieš tai buvo kad policininkas Darsee bandęs 
išsprogdinta bomba ties Jungti- vienas pats apiplėšti slaptą 

smuklę ir jie, girdamies, jį nu
šovę.

kad sąmoksiimn- poijcininkas bandęs api
plėšti smuklę; žuvo

lS’l
DETBOIT, Mich., birž. 6. — 

Andai buvo rastas automobily 
nušautas policininkas Walter 
Darsee. Darant tardymus buvo 
suimti trys asmens, Felix Sap- 
kevič, John Poland ir Stanley 

(Malecki. Suimtieji prisipažino,

nių Valstijų ambasada Buenos 
Airese, Argentinoj.

PASIBAIDĘ JAUČIAI DAUG 
ŽMONIŲ SUŽEIDĖ.

LIVERPULIS, Anglija, 
6. - Vakar genant didelę 
čių kaiminę į skerdyklas, 
čiai, kažin ko pasibaidę, 
kai pasvaigę bėgti miesto 
vėmis, trypdami visa, kas jiems 
skersai kelio pasisuko. Septy
ni jaučiai buvo subėgę j vieną 
krautuvę, kur jie viską suver
tė ir begalo išgązdino buvusius 
ten žmones, ypač moteris ir 
vaikus. Jaučių bėgštoj daug 
žmonių buvo sužeista.

birž. 
jau- 
jau- 
ėme 
gat-

Reikalauja informacijų 
dėl Britų koncesijų 

Panamoj

Okupuotoji Lietuva
Nauji lietuvių persekio

jimai Vilniaus krašte

stovas Buggero, 
vakar pareikalavo 
kad Italijos valdžia darytų žin
gsnių Washingtone. idant išgel
bėjus gyvastis dviejų italų, Ni- 
colos Sacco ir Bartolomeo Van- 
zetti, Massachusetts teismo pa
smerktų mirties bausmei taria
mai dėl jųdviejų papildytos 
žmogžudybės 1920

Atstovas Ruggero pareiškė, 
kad Sacco ir Vanzetti buvę pa
smerkti remiantis neteisingais 
prokuratūros liudininkų liudiji
mais.

Nusižudė, kam gimė 
duktė, o ne skintis

GREENBŲRG, Pa., birž. 6. 
— laibai nusiminęs, kad vietoj 
laukto sunaus jo žmona pagini-, 
dė dukterį, Mykolas Dorotskis, 
28 metų, Saleųnvillės kasyklų 
darbininkas, ėmęs revolverį 

i nusišovė.

WASHINGTONAS, birž. 6.— 
Senatas vakar priėmė senato
riaus Borah rezoliuciją, kad 
valstybės ir karo departamentai 

7 suteiktų senatui informacijų 
dėl menamų koncesijų, kurias 

lAnglija esanti įsigijus P^na- 
|mos respublikoj, abiejose Pana
mos kanalo pusėse.

WASHINGTONAS, birž. 6.— 
Atstovų butas patvirtino pada
rytą sutartį su Jugoslavija dėl 
pastarosios skolų mokėjimo 
Jungtinėms Valstijoms.

Retur i asmens žuvo 
viešbučio gaisre

VILNIUS, geg. 7. [Elta],— 
Vilniaus endekų šulo Obsto 
puolimų ir provokacijų sėkmėj 
visam VilniaUs krašte prasidėjo 
nauji lietuvių persekiojimai ir 
suiminėjimai. Švenčionyse su
imta 10 lietuvių gimnazijos mo
kinių įvairaus amžiaus, prade- 

■dant nuo 2 klasės. Be to, ęuim- 
ta 3 lietuviai, mokęsi Švenčio
nių lenkų mokytojų seminari
joj. Daug mokinių policija dar 

. ieško.
Į Suiminėjimai taip pat eina 
ūkininkų tarpe. Šiomis dienomis 
suimtas ūkininkas Zaborauskas 
Anupras. Tiek mokinių, tiek 
ūkininkų suiminėjimo priežastis 
nežinoma.

( Pradėtos smarkios represija* 
ir prieš kunigus. Iš daugelio

• jų atimamos kunigavimo teisės, 
kiti ištremiami net iš kunigavi
mo vietų. Policija yra įsakiusi 
pasišalinti iš Dubičų klebonui 
kun. Paplauskiui. Iš .Načios de
kano kun. Kuzminskio atimta 
dekanavimo teisės.

MILVVAl’KEE, Wis., birž. 6.' ~
Federalinis teismas vakar

prohibicijos1 yiLNIVS, geg. 7. [Elta]. — 
Slrelčiuos, Lydos apskr. moky
tojai esant Vilniuj, lietuvių mo
kyklon įsiveržė ginkluota po-

pasmerktas kalėti
Krata mokykloj6. — Gauta pranešimas, kad

praeitą naktį tarp Cadereyta ir nuteisė federalinj
Viliu Juarez susikūlęs pasažie- direktorių VVisconsino valstijai, 
rinis traukinys, bėgęs iš Tam- Clarką M. Perry, trejiems me- 
pico į Monterey. Daug pasažie- tams kalėjimo ir pasimokėti 3į- 
rių buvę užmušta ir sužeista. 000 dolerių piniginės pabaudos. kratą mokykloj

Trys vaikai žuvo smė
lio užberti

Perry buvo kaltinamas dėl ve
dimo šmugelio svaiginamaisiais 
gėrimais.

Keturios studentės pa
šalintos už girtybę

ir mokytojos bute ir sukonfis- 
kavo vįsas lietuviškas knygas 

i ir vadovėlius. Ieškojo ir moky- 
| tojos. Po kratos mokykla bu

vo uždaryta.
- Mokykla Strelėiuos gyvuoja

SPRINGFIELD, Ohio, 1 
(i. — Iš \Vittenbergo kolegijos 
tapo pašalintos keturios studen-; 
tės ir vienas studentas už

. . „ ketvirti metai. Mokytoja p.
1)1 Tz I « • > *.. * I Jankelaitė praeitais rpetais bu

vo patvirtinta

WATERBURY, Conn., birž. 
b. — Penkiems vaikams žai
džiau! ir kasinėjant smiltis sta
čiame didelės duobės kriaušy, 
kriaušys įgriuvo ir visus penkis 
vaikus gyvus palaidojo. Pa
šauktas gaisrininkų burys, dirb
damas kastuvais, per dešimt girtybę. Viena jų buvo paskuti- 
minučių atkasė juos. Trys vai- niame,kurse ir neužilgio turėjo 
kai, Eugene Chesney, 13, John 
Bo\ven, 10, ir Harold Serrell, 
14 metų, buvo jau negyw; li
kusius du, Ed. McDonaldą,^ 11, 
ir Robertą \Villiamsą, 11, pul- 
mo'orų pagalba pavyko dar at
gaivinti.

gauti diplomą

Šeši asmens žuvo per 
audrą Oklahomoj

HAMLET, N. C., birž. (i.
Šį rytą, dar neaušus, sudegė J°s 
Čia vienas pigus, viešbutis. U g-1 
ny žuvo pats viešbučio savinin
kas Barker ir trys kiti asmens, 
kurių vardai nežinomi.

PAWHUSKA, Okla., birž. 4. 
— Per smarkią audrą, kuri už- 
pereitą naktį siautė šiaurinėj 
Oklahomos daly, penki asmens 
prigėrė, o vienas buvo perkuni- 

užmuštas.

šeši vaikai žuvo 
namų gaisre

TUCSON, Ariz., birž. 6. —
FORT’ DE FRANCE, Marti- Gaisre, kurs praeitą naktį su-Į 

nika, birž. 6. — Argentinos 
aviatorius Bernardo Duggan, 
skrendąs iš New Yorko į Bue
nos Aires, atskrido j Foi*t de 
France.

naikino čia Colletauo Vilios gy
venamuosius namus, sudegė še-' 
ši jo vaikai. Motina, vyriausio-1 
ji duktė ir kūdikis buvo išgelbė-' 
ti, bet skaudžiai apdegę. Moti
na apdegė bandydama likusius 
ugny vaikus gelbėti.

f - | ŽUVO GELBĖDAMA PAKLY-QRRS; orai
‘Chicagąi ir apielinkei oficia SPRINGFIELD, Ohio, birž. 

lis oro biuras šiai dienai pra- 6. — Eva Boyerienė, 45 metų 
našauja: moteriškė, neteko gyvasties
Aplamai gražu ir vėsiau; stip- bandydama išgelbėti paklydusį 

svetimą šunį nuo traukinio su- 
Kai ji siekė nu- 
nuo geležinkelio,

Mirė 117 metų moteriškė
LEXINGTON, Ky.» birž. 6.

Bingos Mill miestely vakar mi- rokas mainąsis vėjas. i
rė Celia Carterienė, išgyvenusi Vakar temperatūra vidutiniš- važinėjimo. 
117 metų. Sako, kad ji buvus kai siekė 69° F. • ' traukti šunį
seniausia moteriškė Kcntitcky 1 šiandie saulė'teka 5:15, lei-' traukinio, lokomotiva užgavo ją. 

valstijoj. džiasi 8:22 valandą. Ji ir šuo buvo užmušti.

Vėl uždaryta mokykla
VILNIUS, geg. 7. [Elta]. — 

“Kelio“ žiniomis, lenkų polici
ja uždarė antrą Vydenių lietu-

STOKHOIjMAS, Švedija, bir-; vių mokyklą.
želio 6. — Socialistinei premje- ' -----------------
ro Sandleto valdžiai atsistaty- \ FALLS CITY, Neb., birž. 6. 
dlnus, naujam Švedijos minis- — Automobiliui nuvirtus į grio- 
terių kabinetui sudaryti pa- vį užsimušė Otto Nelson, Neb- 
kviestas Ekman, prohibicinin- raskos valstijos Elksi) draugi- 
kų partijos lyderis. » 1 jos sekretorius.

KODĖL PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

M

1. Naujienos turi telegrafinę pinigų 
siuntimo sistemą, kurios pagelba galima iš-

M mokėti į 4-6 dienas už 50 centų;
2. Naujienos siunčia per Koperacijos 

Banką, kuris duoda ir gali duoti greičiau
sią ir geriausią patarnavimą;

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, HL

rt

J
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Kft IR KAIP VIRTI
SRIUBA Iš ŽIRNIŲ

' 1 puoduką džiovintų žirnių
2 šaukštuku sviesto, taukų 

‘bei nesūdytų lašinių šmotuką
2 šaukštukų smulkiai saipia- 

stytų svogūnų
2 Va kvortos vandens. Nu

plauk žirnius. Mirkyk vande
nyj per naktį. Supilk' puodan 
sudėk svogūnus, taukus ir virk 
ant mažos ugnies 3—4 Valąp- 
das. Perkošk per sietų. Paduok 
stalan karštų su Krekėsiąs.

I

KUMPIO IR MAKARONŲ 
KROKfiTUKAI

1 puoduką supjaustyto kum
pio

1 puoduką virtų makaronų 
1/2 puoduko taškuoto sūrio 
1 šaukštukų citrinų sunkos 

truputį druskos ir pipirų

Sumaišyk viską krūvon, pri
dek baltojo dažalo, padaryto iš 
pieno, sviesto ir miltų, padaryk 
kroketvkus (kai rr kotletus) ir 
pakepink taukuose. Paduok 
stalan su tomatii/\dažalu ir 
bulvėm.

2 šaukštu taukų
A pi berk mėsą miltais ir su 

mediniu plaktuku mu£k mėsų 
vis apiberdama miltais. Padėk 
taukus ant skaurados ir pake
pink steke gerai. Apipilk karš
tu vandeniu ir virk ant mažos 
ugnies 2 valandas. Supilk to
matų sunkų 'ir jeigu nor prieš 
kokų valandos įdėk bulvių.

su soda arba pelenų šarmu ir 
antras 'su švariu šiltu vandeniu.

Bkltos nedažytos grindys ge
riausia plauti šakniniu šepe
čiu: sušlapinus nedidelį grindų 
plotą pelenų šarmu, trinti še
pečiu (grindims plauti perka
mi tam tikri šepečiai). Purvų 
sušluosčius į skudurų, išplauti 
muilo šarmu; sušlapinus sku
durų švariam vandeny, nuplau
ti išmazgotų vielą ir nušluosty

ti sausu /skuduru. Vasarą i§- 
polvus grindis, norint, kad jos 
greičiau išdžiūtų, atidaromi lan
gai, o žiemų —kūrenami pečiui. 
Patiesalų netiesti tol, kol grin
dys visiškai išdžius. Dažytos* 
akmeninės, lietimo, arba plytų- 
grindys taip pat pląujamoą, tik 
šaknų Šepečio vietoje vartoja
mos, šerių. Plaujant grindis 
reikia saugoti nesušlapinti ap
mušalų ir baldų kojų.

W >
Grojikai Pianai

SPYNIŠKAS STftKAS

2 svaru viename šmote, sto
rų round steak.

1 šaukštuką druskos
2 svogūnu
3 šaukštai tomatų sunkos
% puoduko miltų
’i šaukštuko pipirų
1 raudoną pipirų (jeigu pa

geidaujama)

ŠPINAKŲ KEPALAS

2 puoduku virtų špinakų
IVį puoduko baltos duonos 

trupinių1 r *'
2 kiaušiniu
f šaukštukų kapotų svogu* 

nų *
1 šaukštukų druskos
1/į. šaukštuko pipirų
1 *4 puoduko pieno
Suka|H)k špinakus, ‘ sudėk 

duonos trupinius, išlcngvo iš- 
plaktos kiaušinius svogūnus, 
pieną, diuską ir pipirus. Su
dėk į išsviestuotą indą ir kepk 
pečiuje, bet indų, kuriame ran
dasi špinakai indėk į kitų indą* 
kuriame įpilk vandens.

VARfiKftS TORTAS

1 pakelį sukorių (sutarkuok)
1 puoduko taupyto svies

to ~
1 puoduką cukraus
2 šaukštuku mįltų
1 šaukštukų cinamonu
1 kiaušiniai
2 svaru varškes
14®kvorh s saldžios Smetonos
1 šaukštukų vanPlos
Sutarkuok sukorius, sumai

šyk su cukrum cinanunais ir

[Pacific and Atlantic Photo]

Theresa Daugėlaitė, Chicagos lietuvaitė, liudijo New Yorko 
teisme, kad jinai maudėsi vyne. K

MADOS,

2.G 3 34
%

StCP'1
No. 2633. Naujos mados suknia 

greitu laiku pasiuvama. Nereikia 
daug triūso, o tikrai gerai atrodo. 
Labai pritinka dabar pavasariui dė
vėti. /

Sukirptos mioros 16 metų, 86, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę. 36 mierar 
reikia 2% yardų 54 colių materijos 
ir % yardų skirtingos materijos pa- 
dabinirpui.

Norint gau*l vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti * pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierų ir 
aiškiai parašyti savo vardų, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
'irba krasoa ženkleliais kartu su už» 
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Su e £
Naujienų: I’attem Dept., 1739 So. 

Halsted St., Chicago, TU.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, IU.
Čia |dedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd] No-----------
Mitros —----- -----------... per krutinę

ir pavarde)

^Adresas)

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad KimbalI pia
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pager/nimus dėl išgrojirno ne
palyginamai ištobulintų piano mu
ziką, be jokio specialiu patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas KimbalI grojiklių po

I $400, $495, $650, 
$750, $850 ■

'Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

TAUPYK LAIKį ANT “L”
LAIKAS yrajusų brangi sąvastis. Sykį pames
tas negalima jo atgal atgauti. Bet jus galit su
taupyti laiką, sąvartoj ant mažiau laiko kasdie
niniams važinėjimams į darbą arba į pasilinks
minimus. z

Važinekit ant Rapid Transit, greiti ir nuolati
niai traukiniai^ kurie bėgioja paskirtu laiku.
Jus galit pasitikėti* kad nuvažiuosi t kur reikia 
j laiką, kuomet važiuosite ant “L”.

CHICAGO RAPID TRANSIT

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

kšla skepeta. ,
Niekuomet nereikia z plauti 

stiklų, kada juos saulė apšvie
čia, nes stiklai gauna tada vai
vorykštės spalvų. Jštatant lan
gus žiemai, reikia žiūrėti, kad 
butų gražus oras. Stiklai rei
kia gerai sausai nušluostyti. 
Tarp rėmų žiemos laike kur 
vartojama dvigubi langai, rei
kia pripilti sauso smėlio arba 
medžio druožlių, piovenų, o 
ant viršaus dėl gražumo priklo- 
jama samanų arba vatos. Dar 
stato tarp rėmų tam tikruose 
stikluose sieros rukšties, kuri 
sugeria dėgmę. Antrieji langai 
reikia sandariai uždaryti ir vi
si plyšiai užtepti kitu (kitas tū
li būti riebus, nes šiaip atšoks-.

Dar viena pastaba. Plau- 
jant langus negalima lipti ant 
langinės, bet reikia turėti ne
didelius laiptelius, kuriais ga
lima pasiekti ir viršutinius lan
gų stiklus. Jeigu jau būtinai 
reikia atsistoti ant palanges, 
tada reikią padėti storų skur
li, o ne laikraščio lapų, kaip 
dažnai kai kas daro. '

• ■ -- ------------------

Grindų plovimas. Svarbi. tai
sykle, kurią reikia Įsidėmėti: 
nepilti perdaug vandens ant 
grindų, nešlapinti didelio pin

ką rto ir plauti ne skersai,
bet išilgai lentų. Mazgojant 
grindis, • reikia turėti du kibi
ru: viena# su karštu vandeniu

bletos
m a

sviestu. Padėk ant 
eilę šio mišinio, palikda- 

vienų puoduką, kurį pavar
ai viršui.
Lengvai išplak kiaušinius, o 

paskui sudėk likusius sukorius 
sumaišytus su cinamonu svies
tu, o pasku supilk vanilių. Su
pilk į indą išklotą su mišiniu, 
o ant viršaus uždek likusius 
puoduke sukorių mišinį.

GIMIMO DIENOS PYRAGAS

V«> puoduko sviesto
1 puodukų vandens
(4 šaukštuko druskos
1 šaukštukų vanillos
1 */•» puoduko cukraus
3 poudukus miltų^el pyrago 
3 šaukštukus balčiu#* po\vdėr 
3 kiaušiniu battsmus.
Ištiink sviestų su cukrum 
Pridek 2 puoduku miltų.
2/3 fmoduko vandens ir plak 

5 minutes. Siidek1 druskų, 
baking posvderį į likusius mil
tus. persijok, sumaišyk su Va 
puoduko vandens, pridek vanil
ių ir sudėk pirmąją mišinį. Ne
reikia plakti. Plak kiaušinį pa
kol pasidarys tirštas, sudėk ir 
iŠkngVo maišyk.

Jeigu visų tešlą sudėsi į vie
ną blėtj, tai kepk 1 valandų 
laiko, o jeigu į 2 ar 
tai po 25 minutas.

% __________________

Seimininkėms Patarimai

3 blėtas,i 1° iš

Langų plovimas

Prieš pradedant plauti lan
gus1, reikia' mažąsias užuolai-, 
d a s" nudulkinti, taip pat ir port
jeras. Jeigu langų be sodos 
(nuo sodos balti aliejiniai da-j 
žai pageltonija). Stiklai gali-j 
ma mazgoti ir degtine. Bet tai 
brangu. Degtinės vietoj gali
ma vartoti vanduo su stinkspi* 
ritu. Pavilgant, j degtinę ar
ba j vandenį su sjinkspiritu • 
minkštų skudurą nuplauti juo 
visus stiklus, paskum nušluos
tyti sausa minkšta skepeta.1 
Pagaliau dėl blizgėjimo galima 
ištrinti juos zamša arba minkš-’ 
ta popiera. Iš visų kamepliųį 
reikia iškrapštyti purvai šaka-’ 
liu, apvynioti skaruliu. Stik
lus valyti galima dar trinta 
kreida. Daro šitaip: kreidų 
praskledžia vandeny arba deg
tinėje, -paskum ištepa visus 
stiklus; apdžiuvus ima minkš
tų popierą ir trina šluosto. Taip 
mazgojant stiklus atsiranda 
daug dulkių, kurios nusėda ant 
portjerų, minkštų baldų ir kiti) 
daiktų.

Musių dėmes nuo stiklų nu-’ 
kuopiamos degtine, spiritu ar-1 
ba žibalu. Riebalų dėmės maz
gojamos vandeniu su soda. i

Jeigu langai užšalę, reikia 
juos patrinti sūri u vandeniu, 
piftkuni nušluostyti sausa min-

/ ■ ...... ............ . >
Mėnesinių Išmokmnų 

Kontraktų Reikia
. Bile Kokioje Sumoje

Musų kainos yrą 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 

Ų501 Roanoke Bldg., Central 4757^

Tel. Lafayetto 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

BIRUTĖS
Saldainiai. (Kcndvs) iš Lietuvon
Jau yra galima gauti skaniau-' 

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

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

Krautuvė atdara kasdieną:

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

Tel. Yards 6062
................. ........................

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Švięsos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

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

-------------------- ------------------------- '

DUODAMAS 
prie kiekvienų dvie
jų kenu 
WENNERSTEN’S

Puikus 
Vandeniui 

Puodas 
įtalpos pusė galio
no; turi ledinę lu
pą, optic nušlifuoto 

\ stiklo.

Kad perstatyti Wenriersten’s naujiems vartotojams mes suteik
sime — absoliuųįar be jokio ekstra mokesčio — puikų pusę 
galiono įtalpos optik nušlifuoto stiklo vandeniui ( puodą prie 
kiekvienų dviejų kenų' Wennersten’s. štai kur yra puiki do
vana. Šis yra S"pecialis pasiūlymas tiktai aprubežiuotam laikui 
Užsisakykit tiktai du kenus MALTHOP ir gausite vandeniui, 
puodą taipgi.

TIKRAS APYNIŲ ir Salyklo Syrupas
Tiktai švieži su pilnu skoniu apyniai yra vartojami j V/en- 
nerston’s. Absoliutiškai nėra artificialio paskaninimo ir nerei
kia. Vienatinis prirengimas tos rųšies, kuris turi TIKRUS 
APYNIUS tame salyklo syrupe -— gatavas dėl vartojimo.

Užsisakykit nuo savo vertelgos ŠIANDIEN! 

WENNERSTEN’S 
Bohemian Typo

Salykloir Apynių Sujungimą

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzia 8902

v®®

3514-16 Rooaevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

- / BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybčs” Rekordų Skyrius įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mšnesį:

“KarveRli” ir “Plaukia Sau Laivelis” 
(12 colię, $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. Y.

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

2805 W. 63rd Street
Visokios malevos, aliejui ir var- 

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

N«w SMbscrtper

Šis musų prieteiis dirba 13 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit ui 

kiekvieną atneštą ar atsiųstą, 
paštu naują skaitytoją:
Už metus   150 kuponų 
Ui pusę metų....... 75 kuponui
Už tris mėnesius.... 85 kuponus

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

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
tugimo, nieko nėra geresnio 

aip Šis saugus Kūdikių 
Lazative.

Mus. Winslow’s 
Syrup

take
d'KELLOGG’S
TASTELESS CASTOR OIL

Labai geras castor oil pa
darytas dėl medikai lo var
tojimo. Be skonio. Stipru- ♦ 
mas ir grynumas nesimai- 
ųo. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su tabeliais. 
Pas visus aptiekorius.

Skaitykit ir platinkit
NAUJIENAS

*
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N amai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Tarybai 

Incoip. 1925 m. bal. 12 <1.

L. N. T. Tarybos Valdyba:
J. KUCH1NSKAS, Pirmininkas — 2221 W. <22nd 8t„ Cąnal 2552
J. YUŠKEVIČ1US, Sekretorius — 3647 Archer Avė., Lafayette 4195
A. N. MASIULIS, Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Republic 5550

veikslų teatrą, kurs kainuos 
$600,000 ir turės 2,000 vietų.

AR APSIMOKA ĮSIGYT NA
MUS?

Daugelis, kad ir musų pačių 
lietuvių patyrė, jog turėti nuo
savų namų yra kur kas ekono 
mingiau, negu mokėti nuomų. 
Dalykas tame — kuomet mes 
samdome butų, tai savininkas 

1 reikalauja iš mus tiek pinigų, 
kad jisai galėtų padengti ne tik 

t išlaidas: šildymų, taisymų, pri
žiūrėjimų, bet ir dalį įmokėtų 
už namų pinigų. Tokiu budu už 
keliolikos metų namas savinin
kui pasilieka už dyka.

Tas jau parodo, kad turėti 
nuosava namų yra ne tik sma
gu, bet ir pelninga. Tieji pini
gai, kuriuos mes permokam ki
tiems, liktųsi musų kišeniuj ir 
Inetai po metų prisidėtų prie 
namo “išpirkimo.”

Perkant didesnį narna, ku
riam be musų pačių dar gyven
tų ir kelios kitos čeimynos, pa
tartina butų iš kai no, apskait- 
liuoti kokių nuomų galėtų nešti, 
kokios išlaidos, taksai, Insuran
ce. pataisymai ir tt. Jeigu su
vedus viską į krūvą pasirodys, 
kad pelno liekasi daugiau 7r4,i 
tai suprantama, ir didesnis na
mas apsimoka įsigyti. —B.

šies *- nekilnojamoji ir asme
niška. Prie pirmosios priskaitų- 
ma namai ir žemė, prie antro
sios visi kiti dalykai. Toks pa
dalinimas praktišku atžvilgiu 
yra naudingas. Tačiaus vienas 
ir tas- pats dalykas įvairiuose lai
kotarpiuose gali būti ir nekil
nojamoji ir asmeniška nuosa
vybė. Molis paslėptasl_žemėje 
yra nekilnojamoji Tmosavybė; 
sukrautas į vežimikv^- asme
niška; sudegintas į —
vėl asmeniška; įmūrytas į na
mą — nekilnojamoji; išgriau
tas ir išmėtytas — asmeniška 
ir tt.

Vieno miesto karštas orato
rius, kalbėdamas į skaitlingų 
susirinkimą, išdidžiai pareiškė: 
“Piliečiai, musų miestas yra na
mų miestas. Štai, kiekvienas 
tuščias šio miesto butas yra juk 
užimtas!”

L. R. E. TARYBOS POSĖDIS.
Pereitam penktadieny, birže

lio 4 d. įvyko ‘Lietuvių Real 
Estate Tarybos susirinkimas, 
kuriam buvo apkalbėti kaip 
pačios organizacijos, taip ir 
bendro biznio reikalai. —R.

•

Ar myli savo gimines, sa
vo draugus Lietuvoje?
Tūkstančiai Lietuvos žmonių 

akyliai seka žinias iš Amerikos; 
Įimtai Lietuvos žmonių atsi-

[Pacific and Atlantic Photo)
Chauncey S. Boucher, nauja

sis Chicagos universiteto deka
nas.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana

PROGOS ŠALĘ MUS.

Paskanintas su Neprilig-
stamais Importuotais

Bohemų Saazer Apyniais.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

Lietuviai Advokatai

(pilės) •
HEMORAIDAI

Gydome Be
Operacijos

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

Daugėti išgydomo vienu sykiu 
Neišgydom - Nemokat 

lŠegzaminavimaH ir patairymai 
dykai '

CHICAGO MEDICAI 
INSTITUTE 
505 So, State St.

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

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

ATSAKOMINGl MAS REAL 
ESTATE BIZNY

Su lyg šios valsti jos įstaty
mų ne kiekvienas asmuo yra 
leistas užsiimti nekilnojamų 
nuosavybių pardavinėjimu* 
mainymu išnuomavimu ir tt. 
Pirma negu pradėti ką nors vei
kti reikia gauti ir valdžios lei
dimas. 1/eidima.s išduodamas 
tik tiems, kurie nusimano apie 
real estate 'biznį.

Toks aprubežiavimas yra 
naudingas plačiajai visuomenei, 
kadangi tuo budu užkertamas 
kelias įvairiems išnaudotojams, 
netikslumams ir tt. Jei bile 
kas galėtų užsiimti real estate 
bizniu: išmanus ir neišmanąs; 
sąžiningas ir nesąžiningas, tai 
mes nežinotume kuom pasitikė
ti ir prie ko kreiptis. Net ir 
dabar, nežiūrint į valdžios kon
trolę, randasi pusėtinas skai
čius “agentų”, kurie savo ofisus 
laiko miegamuose kambariuose 
ir vietoj teisingo patarnavimo, 
žiuri kad kaip greičiau ir dau
giau1 išvilioti nuo žmogaus. Kar
tais atsitinka su jais dar ir 
blogesnių dalykų.

Norintiems pirkti ar parduo-J 
t i nekilnojamą nuosavybę pa
tartina kreiptis tik prie atsako- 
mingų asmenų.

Viena saugiausių vietų in
vestavimui pinigų yra nekilno
jamojo turto mortgičiai. Be di
delio galvosūkio ir rizikos gali
ma uždirbti 6 nuoš., o kartais 
net ir daugiau. Sakoma, jog 
55 nuošimčiai visų Chicagos 
namų epama užmortgičiųota.

'I'ačiaus tam pačiam real es
tate beveik tokiu pat saugumu, 
uždirbama kur kas daugiau. 
Turėdamas atliekamų dolerį, as
muo įsigija lotų arba namą. Pa
laikęs kiek' laiko parduoda vie
ną arba kitą. Kadangi nuosa
vybių kainos vis kyla ir kyla, 
kartais net stebėtinai pašokda- 
mos, tai parduodant uždirbama 
net kelius syk daugiau mokė
tos sumos.

Chicagos lietuviai, tame skai
čiuje ir daugelis musų pažįsta
mų padarė pinigo. Pirkdami lo
tą prie biznio gatvės arba kam
po jie dvigubai, trigubai pelnė. 
Tokių progų dar yra nemažai. 
Miestas plečiasi ir auga. Stato
mi nauji namai, krautuvės, 
bankai, teatrai. Ten kur šiandie 
tuščia, už kelių mėnesių, žiū
rėk, stovės aukšti murai.

Kas seniau pirko nuosavybes, 
nei vienas neprakišo. Tas pats 
bus dabar ir greičiausia atei
ty. —G.

CHICAGOS PRIEMIESČIAI 
AUGA

KAS YRA NEKILNOJAMOJI 
NUOSAVYBĖ

Nuosavybė yra dvejopos rų-

Greitu laiku Chicago susi
lauks keleto naujų priemiesčių. 
Jų tarpe žymesnę vietą 
užims Calumet, Mundelein, 
VVincester ir gal kiti. Tosios 
vietos jau sujungtos su vi- 
durmiesčiu ”L” • traukiniais. 
Kelios kompanijos siūlo pirkti 
žemės sklypus ir jau dabar sta
tyti namus.

Chicagos miestas praeitam 
mėnesy leido statyti naujų na
mų už $31,000,000.

Cicero, III. susitvėrė kompa
nijų įsistatyti krutamųjų pa-

kreipia į “Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius, nu
merius prisiųstų. Tur būt nė 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos”. žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
yra populiarus laikraštis ne 
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
žmonės myli “Naujienas” per- 
tat, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
aikraščiuose. “Naujienos” eida
mos kasdien, turėdamos geres
nius bendradarbius, negu kiti 
'aikraščiai, talpina žinias ne 
/ien iš Amerikos lietuvių gyvė
jimo, bet ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi rimtus, pamoki
nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu
meryje. “Naujienų” spauda aiš
ki, rašto kalba suprantama Lie
tuvos žmonėms.,* “Naujienų” 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijine, ne tikybine skraiste. 
“Naujienos” yra visuomenės 
laikraštis ir jos tai visuomenei 
teisingai ir nuoširdžiai tarnau
ja.

Todėl jei jus mylite savo gi
mines, savo draugus Lietuvoje 
ir norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žinių , ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
darbuotės, bet visais einamais 
klausimais, kurio beatvanginiai 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelią — tuoj užsakykite jiems 
“Naujienas”. Jie jums bus di
džiai dėkingi, nes jus jiems 
įteiksite kultūrinę dovaną ir 
sykiu dvasinį pasigerėjimą. 
“Naujienų“ kaina metams į Lie» 
tuvą $8, pusei metų $4, trims 
mėnesiams $2. Užsakyti galite 

4>ąs “Naujienų” agentus, “Nau
jienų“ skyriuose arba

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.. Chicago.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Roorh 1111*13 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo F teta
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 ryto.

i iiiiiiiMMmniflm iranl

Tel. Dearborn 9057 *

i A. A. SLAK1S
* Advokatas

t Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washlngton & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395 
................-.......... 4--------------------

PALIUDYMAS REAL ESTA
TE AGENTAMS

Kiekvienas nekilnojamos nuo
savybės pardavėjas arba broke
ris turi turėti specialį liudymų 
iš valstijos švietimo departa
mento. Tasai liudymas išduo
damas tik jx) tam tikrų kvoti
mų, kuriuose aplikantas reika-

llaujamas parodyti supratimą 
real estate biznio.

Statistikos parodo, kad dau
giau negu pusė prašančių pa
liudymo, neišlaiko kvotimų ir 
tuo budu negauna teisės užsi
imti nekilnojamų nuosavybių 
pardavinėjimu.

žemiau paduotas- paveikslas 
parodo tokių liudymų formą

Asmenys, kurie neturi tokio.bizniu,- daro tai nelegaliai, 
liudymo ir užsiima real estate I

DAINOS
Del keturių balsų 

Surinktos L. Eremino
Šios dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dą kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suraminto]a ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu,, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri 
siuntimu $1.50.

NAUJIENŲ S 
1739 So. Halsted St.

Chicago, hl.

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.
J850 W. North Avė., Chicago, III.

3

IX Blvd. 3138
M. VVoitkievica- 

BANIS

AiT’ftERKA 
beseki n ingai pa- 
amauja mote

rims prie gini- 
lymo, patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

DR. HERZMAN^

I ritaiko 
Akinius 

Kreivas A 
Ištaiso

DR. G. SERNER 
Optometrist

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

Nedėlioj 9 iki 12 ryte
3265 So. Halsted Št 

Ant 2 lubų

K.JURGELIONIS
V O K A T A S 

Miesto ofisas
190 No. State St., 1012

Te’. Dearborn 2734
Valandos nuo. 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Byloę visuose teismuose. — Ab
straktai. -- Ingatiojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN
‘ (John Bagdziunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS

1

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

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

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

ir nuo G iki 7:30 vai. vakare.
( Dienomis: Canal

3110. Naktj 
Dręxel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

Telefonai: DR. MAURICE KAHN
7 So. Dearhorn St. Room 1538 

Telephone Randolph 3261 
Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

L. Į ■ . Į -------------------------------—

J. P. VVAITCHES

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

4631 So. Ashland
Ofiso Valandos: nuo 10

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

Res. telephone įlydė Park 4100

Avė. 
iki 12 die-

Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

M. H ■■■ !■■■—» R

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
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.

ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzatninavojime 
abstraktų ir nuosavybes teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.
b" ........ ......

LIETUVIAI DAKTARAI
r

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

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

8 iki 2i vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

A. A. OLIS
Advokatas

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

Viilcftj’sus •
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedčlio ir 
Pfitnyčios.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

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.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

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 ICRaliSkas popieras.

A. L. Davidonis, M. D, 
4643 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107 

rz 1 J J nuo 9 ikt II vai. ryte; Valandos y nuo g va|. va|£are

' DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

DR. K. DRAN6ELISTel. Brunsvvick x9243

Kazimieras S. Wiczas
Lietuvis Advokatas

204 Fiat Iron Building
1579 Mihvaukee Avė., Chicago, III.

Vedu provas visuose teismuose 
ir darau popieras prie namų pir
kimo ir pardavimo.

Ofiso valandos nuo 9 iki 5 
ir nuo 7 iki 9 vakąroV ................. ’■ u ■

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

-

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

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

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

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris* minesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

DENTISTAS
4193 Archer Avenue 

Brighton Park
Valandos nuo 9 iki 12 ir nUo^2 iki 
8 vak. Seredomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792
b.............. I , . I

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

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

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultravioletini iviesa ir diathermia

i .

V-

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

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

' šalin PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Mihvaukee Avė., 2 fl. t l___________
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Ptblished Daily Except Sunday 
by the Lithuanian Daily N«wt Pub. 
Co. Ine.

, Editog P. GRIGAITIS
17W Soatfe Halsted Street/" 

CMeato, UL
Telephone Roosevelt 8500

Subscription Katėsi
$8.00 per year in Canada.
87.00 per year outside of Chicago.
$8.08 per year in Chicafo.

3c. per eopy.

Entered aa Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, IU., under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
droji, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonai! Booserelt 8500.
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PASKUTINIS “KRIKŠČIONIŲ” PASISPARDYMAS

$8.00

4.00 
$2.80 

1.50 
.. .75

■ ■■■n ...................... q

Apžvalga
-

Chicagoje — paitu: , 
Metanus .................. ............

Užsimokėjimo kaina:
Pusei metų.... ............ ...
Trims mėnesiams ................
Dviem mėnesiams _______
Vienam mėnesiui ......... .....

Chicagoje per Dėlioto jusi
Viena kopija .......  M....... 8c
Savaitei ......................................... 18c
Minėsi ui ______________ .....___  75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paitu:

Metams ......   _ $7.00
Pusei metų ....... ;____ ________  8.50
Trims mėnesiams -......__ ....... .. 1.75
Dviem mėnesiam ........................  1.25
Vienam mėnesiui   ____ ___ 75

Lietuvon ir kitur uisieniuosei 
(Atpiginta)

Metams ...............   w $8.08
Pusei metų .................... .......  4.00
Trims mėnesiams ____ _______ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

DAUGIAU TŲ JUODAŠIMČIŲ 
VARDŲ

KLERIKALINIAI CHULIGANAI TRAUKIAMI 
TIESON

Pirmų Seimo rinkimų dienų, 
8 gegužės, 10 vai. nakty Vėlio
mis miestelio gyventojas Jonas 
Budziauskas pagavo Veliuonos 
kleboną kunigą Polunskį lipi
nant prie šventoriaus “fašistų” 
atsišaukimus. Jau padarytu tar
dymas ir byla perduota teismui.

Antrų rinkimų dienų, 9 ge
gužės, 4 valandų Veliuonos dva
ro gyventojas Zenonas Geru
laitis ir Pareivių dv. gyv. Ka
zys Grigaliūnas pagavo Vėliuo-

Zenoną 
lipinant 
į'aipgi

šUNVOTe “KRIKŠČIONIŲ” BLOKO KŪNE

SENŲJŲ VALDOVŲ PALIKIMO LIKVIDAVIMAS*

Prieš savo viešpatavimo galą Lietuvos “krikščionys” 
parodė savo tikrąjį veidą visame jo “skaistume”, išleis
dami “fašistinę” proklamaciją, kurioje grasinama pade
gimais ir skerdynėmis socialistams.

Kas yra to šlykštaus atsišaukimo autoriai, dar nėra 
galutinai paaiškėję, bet kad jie yra “krikščionių” bloko 
žmonės, tame negali būt abejonės, kuomet yra žino
ma, kad atsišaukimą visoje Lietuvoje platino kunigai, 
vargonininkai, federantai, ūkininkų sąjungos nariai ir 
krikš. demokratų partijos veikėjai. Visa eilė tų platinto
jų vardų tapo paskelbta spaudoje; kai kurie jų net yra 
jau patraukti teismo atsakomybėn.

n uos miest. gyventoją 
Dabkų, gerą kademą, 
“fašistų” atsišaukimus, 
padalyta jau tardymas 
perduota teismui.

Buvo sužinota, kad 
nos vargonininkas Juozas Do
vydaitis turi pas save “fašistų” 
atsišaukimų 
veiklesniųjų 
sąrašus, 
tuose atsišaukimuose. 
15 Pakalniškių kaimo 
nas Žemaitis pranešė 
policijai ir reikalavo

darbininkų sąjungos valdybos 
komunistai sudaro ne daugiau, 
kaip 3 ar 4 nuošimčius.

Taigi matėme Vokietijos dar
bininkų partinį nusistatymų 
trijose svarbiose pramonės ša
kose: kasyklų pramonėje, ge
ležinkeliuose ir audimo pramo
nėje. Kiekvienoje jų milžiniš
ka dauguma eina su socialde
mokratais, tuo tarpu kad ko
munistams pritaria tik menkas 
nuošimtis.

Pagal šitas pramonės šakas 
galima, be al>ejonės, spręsti 
apie visą Vokietijbs darbininkų 
klasę. Yra neužginčijamas fak
tas, kad komunistai joje turi 
labai mažų reikšmę. Daugiau
sia pasekėjų jie randa ne pra
monės darbininkuose, bet šiaip 
įvairiuose arti proletariato sto
vinčiuose elementuose — smul
kiuose biznieriuose, nusigyve
nusiuose valstybės tarnauto
juose ir t. t. Tai yra tokie gai
valai, kuriuos valiutos inflia
cija ir kitos ekonominės krašto 
nelaimės įstūmė į vargų ir des
peracijų. Jiai ekonominis Vo
kietijos gyvenimas įeis į nor
males vėžes, tai tie elementai 
pakriks.

tų. , . ’ , '
šiaip ar taip kalbant viena 

paaiškėjo ,kad Lietuvos gyven
tojai atsimetė nuo klerikalų. 
Šie rinkimai parodė, kad kata
liko vardas jau sukompromituo
tas. Kur tik buvo sąraše įdė
tas “katalikas”, tas sąrašas 
mažiausia balsų gavo. . Greitu' 
laiku Lietuvoj “katalikas” virs' 
kollojimosi žodžiu. Ir dabar jau 
kataliku vadina degtinės tau- 
rę* • . '\ tTai, mat, kaip krikščionys 
demokratai tikėjimą tvirtina 
žmonėse.—Dailydonis.

Dabartinė Klaiki Padėtis 
Vilniaus Krašte

Įima. Tai padaryti < galėtų tik jos. Po lenkų dienų padėtis pa 
Rusija, bet ji. ir prijungs Vii- aiskės.
niaus kraštą prie Sovietų Gudi- Vilnius, Geg. 6 d., 1926.

I ---------------------- ■

Vertė Leonas VitkauskasKlad Farrer.

Mergaite, Kuri Keliavo
(ROMĄNAS) \

(Tęsinys)

II.

Praleidus gana ilgą laiką, Mi- 
mi Tirlemont savo keliu nuvy
ko keliu į Bolį.

Jns puikios mėlynos akys už
simąsčiusiai ir atspariai sekė 
bėgančius akmenėlius ant kelio. 
Jinai leidosi kiek greičiau, negu 
to reikalavo supratingumas. 
Mintys viena už kitą įstabes
nės, bėgo už gražios lengvai su
rauktos kaktos. Dviratis vily
čių lėkė tarp liekningų medžių...

Mimi ėmė galvoti balsu:
—Tai gali privesti prie nusi

vylimo Negalima keturias die
nas paeiliui vaikštinėti su sim
patingu, mielu vaijdščiu, kad 
jis penktą neliktų nemanda
gus, lendąs, šiurkštus!

(Kas liečia šiurkštumą,
žinoma, ne Mimi gavo žandinę. 
Bet jinai visai nuoširdžiai už
miršdavo tų smulkmeną.

Greit bėgo pro šalį liekningi 
medžiai, ironiškai linguodami 
žalias viršunaites.
liomis langinėmis sveikinančiai 
žiurėjo iš už jų liemens. Mimi 
atsiminė, kad jie pietavo tame 
namelyje keliomis dienomis an
ksčiau, ir kad sydras buvo la
bai geras.

—Aš taipgi jaučiu troškutį, 
kaip ir kiti, — murmėjo jinai, 
nesustodama, —. ir dėlei to 
vaikiščio aš negaliu gerti: į 
ką tai butų panašu, jeigu aš 
viena užeičiau į tą karčiamėlę?

Bėgyje keletos minučių jinai 
ištikrųjų pyko ant Bobo, o ka
dangi kelias šukė į šalį, tai ji
nai atsisukę, kad mesti paskuti
nį žvilgsnį į vyliojantį namelį.

ir čia užklupo

—Toji mažoji Tirlemont mai
no kavalierius, kaip 
Patikėti sunku!

—Taip! Vakar tai 
bas Defren.... šiandie

pirštines.

Lietuvos laikraščiai praneša, kad tarpe tų chuliga
niškos “fašistų” proklamacijos platintojų yra patraukti 
teisman šie’:

Veliuonos klebonas kunigas Polunskis, kuris buvo 
sugautas gegužės m. 8 d. 10 vai. nakties belipinant “fa
šistų” proklamaciją prie šventoriaus.' Prieš jį jau pada
ryta tardymas ir byla perduota teismui.

Kr. dem. darbuotojas Zenonas Dabkus, Veliuonos 
miest. gyventojas, kuris buvo sugautas belipinant “fašis
tų” atsišaukimus gegužes 9 <1. 4 vai. nakties. Prieš jį taip 
pat padaryta tardymas ir byla jau perduota teismui.

Be to, yra žinoma, kad buvo suimta ir daugiau kri
minalistų. “Naujienos” anądien minėjo, kad Vilkijoje juo
dašimtišką “fašistų” proklamaciją platino Vilkijos kle
bonas. Dabar gauta Chicagoje iš vieno Kauno gyventojo 
laiškas (datuotas geg. 18 d.), kuriame sakoma, kad Vil
kijos klebonas už “fašistinių” proklamacijų platinimą ta
po suareštuotas.

atsargą ir j veda 
kairiųjų veikėjų 

kaip to reikalaujama
Gegužės 
gyv. Jo- 
apie tai 
padaryti

kratą — bet policija atsisakė.
Svėdasuose platina “fašistų” 

lapelius ir skaito kitiems Jo
nas Giečiunas, Ūkininkų sąjun
gos didžiausias šulas, šiomis 
dienomis vos rinkimams pasi
baigus pieninėj dalijo moterims 
ir patsai vos paskalydamas 
skaitė, ragino klausyti, sakyda
mas: “Klausykite, ką mūsiš
kiai rašo”. Bet moters neėmė 
i rankas tų lapelių, liepė pa
čiam juos skaityti. Sandėlis mi
nėtų lapelių randasi kleboni
joj ir pas minėtą Giečiuną. J. 
vartotojų b-vės bute. (“L. Ž.”]

Ar da ir dabar “Draugas” 
sakys, kad juodašimčių, plati
nusių “fašistų” proklamaciją, 
vardai esą nežinomi? c

KOMUNISTŲ GALYBĖ VO
KIETIJOS DARBININKUOSE

Karščio
Dienomis

šįmet Lietuvoj pavasaris vi
sai nekarštas,'bet kai kas buvo 
labai įkaitę ir įsikarščiavę. 
Mat, ėjo smarki agitacija dėl 
seimo rinkimų. Visos partijos 
įkinkė visas savo jėgas, ėmėsi 
iš paskutiniųjų.
net provokacija pasiekė kulmi
nacinio punkto.
mus lietuviai 
dėlto buvo įerzinti ir vietomis
net subruzdavo. Daug pašonių

ir

'Jau gan ra- 
kaimiečiai vis

Skaitytojai turi neužmiršti, kad tuo laiku, kai aukš- 
čiaus paminėtieji “krikščioniški didvyriai” buvo užklup
ti teismo arba policijos, Lietuvoje dar tebebuvo klerika
lų valdžia. Ji rezignavo tiktai gegužės m. 31 d.

Vadinasi, jau ir pati klerikalų valdžia negalėjo ap
ginti nuo teismo persekiojimo tų savo sėbrų. Bet daugu
mą juodašimčių ji, žinoma, dengė kiek galėdama; ir į be
langę jie veikiausia pateks tiktai tuomet, kai susidarys 
ir pradės eiti savo pareigas nauja valdžia.

Klerikalų vadai mėgina nusikratyti atsakomybės dėl 
tų juodašimtiškų proklamacijų, skelbdami savo spaudo
je, kad jie jas smerkiu. Bet tai yra tušti žodžiai. Bylos 
dėl proklamacijų platinimo prieš Veliuonos kleboną ir 
prieš Vilkijos kleboną visus klerikalų užsigynimus pa
verčia niekais.

Faktas palieka faktu, kad tas juodašimtiškas darbas 
buvo atliktas “krikščioniškomis” rankomis.

Naujasis Seimas todėl turės be jokio atidėliojimo pa
skirti tardymą ir visus kaltininkus nubausti, nežiūrint 
kas jie butų — kad ir buvusieji ministeriai! Iš chuliga
nizmo šunvotės, iškilusios “krikščionių” bloko kūne, turi 
būt išspausti visi pūliai, idant apsaugojus Lietuvą nuo už- 
nuodijimo.

i.

“Liet. Žinios” rašo:
“Apygardos Teismas 20.V išnagrinėjo 10 ‘L. Žinių’ 

bylų, kurių tarpe buvo ‘Rasputino dvasia’ ir kit., ir 
Redaktorę p. F. Bortkevičienę išteisino.

“Teismas taipgi panaikino 5 ‘L. Ž.’ konfiskavimus 
ir konfiskuotus numerius nutarė ‘L. Žinioms’ grą
žinti”.
Taip yra likviduojamas “krikščioniškųjų” Lietuvos 

valdovų palikimas.

Ciarsinkities “Naujienose
/

Nesenai rašėme apie įmonių 
Į tarybų rinkimus Vokietijos ka- 
Į sykių industrijoje, kur du treč
daliu vietų teko sočialdemok- 

I ratinių sąjungų kandidatams, 
1 o likusis trečdalys pasidalino 
tarpe krikščionių ir liberališ
kų unijų atstovų, komunistai 
gi negavo beveik nieko.

Dabar Vokietijos spauda pa
duoda žinių apie įmonių tary
bų rinkimus geležinkelių dar
bininkuose. Šitų rinkimų rezul
tatai yra toki: už socialdemok
ratinę bendrąją sąjungą pa
duota 137,743 baldai; už krikš
čionišką Vokietijos geležinke
lio darbininkų sąjungą — 23,- 
859 b.; už Hirsch-Dunkerio (li
berališką) visuotiną geležinke- 

dių darb. sąjungą — 18,016 
b., ir už komunistišką susisie
kimo amatų pramoninę sąjun
gą — 3,903 b.

Socialdemokratinė > sąjunga, 
vadinasi, čia gavo apie 70 nuo
šimčių balsų, o komunistai 
tiktai apie 2 nuošimčiu! Tarpe 
Vokietijos geležinkelių darbi
ninkų komunistų srovė turi 
mažiaus pasekėjų už visas sro
ves, mažiaus net už buržuazi
nes Hirsch-Dunkerio sąjungas.

Kiti svarbus rinkimai tarpe 
Vokietijos darbininkų įvyko 
tekstilėje (audimo) pramonėje. 

Į čia buvo renkami vietiniai teks
tilės pramonės darbininkų są
jungos komitętai. Rezultatai 
yra toki: x

Išrinkta viso 305 komitetai 
Sąjungos taryba surinko ži
nias apie tų komitetų narių 
nusistatymą. Iš gautų raportų 
(kurių apžvalga tilpo sąjungos 
organe “Textilarbeiter”) apie 
komitetų sudėtį 262 vietose pa
aiškėjo, kad 1543 komitetų na
riai priklauso socialdemokratų 
partijai, 98 nariai nepriklauso 
jokiai partijai, ir 77 nariai yra 
komunistai. Iš 43 vietų prane
šimų negauta dėl to, kad teitai 
neįvyko jokių atmainų komite
tuose. Bet juose nebuvo nė vie
no komunisto.

aižyta, daug purvynės išvolio
ta, tai vis iš karščio. Kai kam 
sekėsi, o kai kam ir nesisekė, 
ypač nesisekė kunigams ir jų 
berneliams.

Bet galų gale atėjo rinkimų 
ir balsų skaitymo dienos. Karš
tis žymiai nupuolė. Iš kaimų

Kom-

Vilniaus Vadavimo Komiteto, 
Chicagoje, sekretorius M. Vaidy- 
la, yra gavęs ilgoką laišką nuo 
vieno žymaus ir visiems žino-* 
mo Vilniaus darbuotojo,/ kurio 
vardo betgi dėl suprantamų 
priežasčių skelbti negalima, ku
ris plačiai apibūdint susidariu
sią Vilniaus krašte ir pačioje 
Lenkijoje padėtį, prieš pat Pil* 
sudskio sukilimą. >' .

Minėtas Vilniaus darbuotojas 
rašo:

Lenkai pAstoruoju laiku tur
būt nujausdami savo viešpata
vimo greitą galę, pradėjo varyti 
prieš lietuvius tiesiog terorą, už
darinėja mokyklas, suima daug 
žmonių, areštavo Švenčionių 
gimnazijos kelioliką mokinių, 
norėdami, matyt, vėl uždaryti 
tą gimnaziją; kokia ta areštavi
mo priežastis, neturime dar ži
nios, greičiausiai, kad bus koks 
nors lenkų šnipas tuos vaikus 
suprovokavęs. Padėtis Vil
niaus krašte pasidarė tiesiog ne
pakenčiama. Bendra Lenkijos 
labai bloga ekonominę w padėtis 
atsiliepia ir Vilniaus krašte. 
Lenkų auksinas nukrito jau dvi
gubai, į bankus nieks pinigų ne- 
bededa ir jokio kredito nieks 

‘nebegauna; pramones ir preky
bos suirutė, daugybė bedarbių, 
uždarbiai menki, ūkininkai ap- Nepasisekimas 
krauti dideliais mokesčiais, gy- ją; dviratis užkliuvo už akmens 
vena skurdžiai, dvarininkai ir ir pirmiaus, negu 
tie stena. Užseinių Lenkijos susivokti, kame dalykas, jinai 
politika, kaip žinote, taip pat1 
labai pablogėjo, Vokietija susi
draugavo su Rusija, o Lenkijos 
santykiai su tom valstybėm la
bai blogi. Lenkijos globėja 
Prancūzija pati pergyvena laba! 
sunkų krizį, Anglijoj' streikai, 
tiktai rumunai ir čekai dar re
mia lenkus. Lenkų visuomenei 
įsivyravę depresija, lenkai nebe
sitiki savo jėgoms susitvarkyti; 
dvarininkai svajoja apie karalių, 
miesteičiai apie diktatorių, ku
ris ateis ir viską sutvarkys. Kai- 
kurie lenkų politikai jau pama
tė savo grobimo politikos blo
gas pasekmes. Pilsudskininkų 
organe “Glos Prawdy” pasirodė 
ilgas straipsnįs, kuriame siūlo
ma pradėti derybas su Lietu
va, duodama suprasti, kad ga
vus iš Lietuvos gvarantijų gėro 
sugyvenimo su Lenkija, galinfh 
ir reikia visą Vilniaus kraštą 
grąžinti Lietuvai. Panašių 
straipsnių pradėjo rodytis ir ki
tuose spaudos organuose. Tai 
visa, žinoma, dar realės reikš-' 
mes neturi, bet yra labai simp- 1
tomatinga.
Vilniaus krašto gyventojai lai

kosi dar ramiai. Lietuvių no
rai aiškus; lenkai ir sulenkėję 
lietuviai būdami kunigų įtakoj, 
nors ir labai yra nepatenkinti 
dal/artine padėtim, bet laukia 
išganymiTtiktai dangaus kara
lystėj ; gudų ir žydų biednuo- 
menės akys labiau yra nukreip
tos j Rytus. Bloga Lietuvos 
kademų politika davė labai blo
gų vaisių ir musų krašte. Nors 
mes ir labai rūpinamės geruoju 
sugyventi su gudais ir'žydais, 
bet jie nuolat gaudami iš N. 
Lietuvos žinių, • kad juos ten 
skriaudžia, nustojo prie Lietu
vos simpatijos. Jei N. Lietuvoj 
laimes rinkimus opozija, tai tą

tai

Namukas ža-

M imi 'spėjo

gulėjo ant dugno griovio, įsibo
dus. nosimi į žolę.

Smūgis buvo stiprus. Mimi 
išpradžios neišleido nė garso, 
paskaičius save negyva esant. 
Bet... jinai dargi ne buvo su
žeista. Pastebėjus tai, jinai išsi
barė, žinoma, nebaisiai ir ne- 
šiurkščii^i, kaip barasi gerai iš
auklėtos panelės... Jinai pasa
kė: '‘Niekšybė” ir pakartojo 
tą patį barnį, pamačius, jog 
suplėšė drapanas ir subraižė 
kelius. Paskui jinai nutilo, ne
turėdama nijro nė pasikelti, nė 
vėl pradėti gyventi. Bet Apvai
zda susimylėjo ant jos, pasiun
tusi jai puikų dviratininką. Tai 
buvo jaunas žmogus kostiume, 
kaip du vandens lašai panašia
me į kostiumą Bobo. Susilygi
nęs su Mimi, jis nušoko že
mėn ir puolė ją kelti.

—A, tai tamsta, mademuasel 
Mimi? Kokio velnio tamsta čia?

Jis ją jau pakėlė, bet Mimi 
niūriai tylėjo.

* —Aš kritau, tamsta gi ma
tai! — suteikė garbę jinai, pa
galinus, jam atsakymu.

O jis, sielavaikis, tiktai nu
sišypsojo. -

—Aš matau. Tamsta taip va
žiuosi atgal? Norite, aš tams
tą palydėsiu iki tamstos namų?

—žinoma, noriu! Bet... tams
ta mane pastuminėsi pasikėli
muose, Fredai? — pridėjo Mi
mi, nemanydama nieko blogo.

Įdomu pastebėti, kad Mimi 
vadino Fredą tiesiai Fredu taip 
pat,* kaip jinai vadino Bobą — 
tiesiai Ęobas. Ir su Fredu ji
nai buvo- pažįstama ne daug 
ilgiau, kaip su Bobų. Bet... pa
jūry... ar netiesa?

Netrukus raumeninga ranka 
Fredo gulėjo ant auksingųjų 
pečių mergaitės ir Fredas- “stū
mėjo”. Pilnai įprastas ir korek- 
tingas judesys, kurį priseina 
kartoti visu pakrančių nuo Ma- 
lo le Ben iki Gendejo.

Dvi kūmutes, sėdėję, ant plia
žo su mezgimu rankose, ištolo 

pramonės dėlto majestotingas žygis bu-’ vaduoti šį kraštą vargiai bus ga- pamatė porelę. •

vę kunigų berneliai—ateitinin
kai. Visi laukia rezultatų. 
Kaune didžiausis sujudimas, 
čia eina tik eina visokios eks- 
tra-telegramos. žmonių bur
nose tik: “pozicija, opozicija... 
pozicija prakišo, opozicija lai
mėjo...” O “barometras”, kurs 
rodė balsų skaičius iš visų pu
sių apgultas. Ten tai gražiau
sios scenos. Vieni juokiasi, 
linksmi; kiti pažiūrėję raukosi 
ir iš gilios širdies atsidusta, 
žinia, gal kam dvaro centrukas 
atsimena, kam ministerio port
felis, kam stipendija... Treti nei 
juokiasi, nei raukosi, tik kar
toja: ai-ai, bus gražu, bus juo
kų. Suprantama, juokų bus. 
Jau jų yra. 1 Imkime, kad ir 
“zuikius”, ar gi tai ne juokai? 
Daug buvo “aukštų J)onų”, ku
rie ščyrai Dievui ir tėvynei, 
geriau, klebonui tarnavo, ant 
darbo žmonių sprandų jodinė- 
josi, dabar jau pasidarė demo
kratai ir pažangus. O klerika
lai dar savo varo, “paskutinius 
pinigus skaitą” -— kinkas nu
krato prieš pastimpant. Dar kai 
kam tenka ir dabar nuo jų nu- 
kentfili. Nebeilgai, nebeilgai, 
balandėliai!..

Laike' karščio buvo pradėta 
kalbėti apie kažkokią klerikalų 
diktatūrą. Jau kai kas vaizda
vosi, kuo remsis toji diktati^a. 
Visiems * aišku, kuo gali remtis 
klerikalai: rinkimai tai parodo. 
Pirmon eilėn— davatkomis su 
ilgais rožančiais, tai tvirčiau
sia ramstis; antroj eilėj— kai
mo bobelkomis. Šios irgi gali 
rimtą jėgą sudaryti, kada šluo
tomis, kačergomis ir kultuvė
mis apsiginkluoja ir, be to, kai 
paleidžia sayo., yąįgpmąąias.j .I^a, 
prie visko gali dar prisidėti 
klebonijos su špitolėmis: kle
bonėliai raiti ant gaspadinių 
sudarytų dirigentų būrį, o var- 
gomistros gairių pagroti, zak- 

I rasti jonai paturavoti. Kažin

gu gi vėl laimės kademai, tai,, 
be abejo, dauguma šio krašto 
gyventojų bus Lietuvai priešin-

*Tuo budu pasirodo, kad net kaip jiems pasisektų, bet vis'gi, o prieš gyventojų valią at- 
vietinėse tekstilės pramonės dėlto niaiesdn£in<m.<i žvuis hiiJ vaduoti ši krnštn vnrnini hnc oa-

nešu
lį imi
Todėl

buvo Bo
jau...

—Šiandie tai Fredas 
brison!...

Tasai piktažodžiavimas 
kliudė Fredui “stumėti” 
Tirlemont iki jos vilos,
kad Fredas — švankus iki ga
lo — visą kelią nepaleido savo 
gražios sąkęleivės ir nemėgino 
ją apkabinti: šiandie jie tiktai 
antrą kartą buvo vienodu, ir 
tai atsitiktinai. O Bobas Defren 
aiškiai pasakė, kad jaunas žmo
gus turi teisę ir dargi privalo 
apkabinti mergaitę tik po tre
čio — sutarto pasimatymo, jei
gu jis nenori turėti vardą kvai
lelio arba nesumetančio...

(Bus daugiau)

Apšvietos Žinelės

Detroit

Detroit’e dėl viešų mokyklų 
programo bus išleista $73,900,- 
000. Tie pinigai bus išleisti tik 
dėl žemės ir statymui mokyklų.

Alaska

Teritoriška valdžia užlaiko 
pilietystės vakarines mokyklas. 
Kur tik atsiranda 12 žmonių, 
norinčių pasimokinti, klasė tuoj 
įsteigiama. Apart rašymo, skai
tymo, gramatikos ir istorijos, 
svarstomi pilietybes klausimai, 
šiais metais 99 piliečiai, 161 
ateiviai ir 103 su pirmomis j>o- 
pieiomis prisirašė prie klausių.

Pennsyl vania

Pennsyivanijos State Collegc 
mokiniai turi gauti specialius 
leidimus nuo kolegjos viršinin
kų laikyti arba operuoti auto
mobilius. Kurie neprisilaiko 
to patvarkymo, tampa iš mo
kyklos prašalinti.

Dovanos Kilegijoms
.Per 1923-24 m. $81,722,887 

buvo kolegijoms duota sulig 
statistikų surinktų Apšvietimo 
Biuro. Ta suma įnima tik do
vanas ir palikimus. Harvard 
kolegija gavo daugiausia —$7,- 
780,745. Northcvestern ir Yale 
gavo po $5,000,000.

[FL1S].

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

MIIIIIIIIIMMIIN

GULBRANSEN PIANAI

Gerumas, tobulumas balso. 
Lengvai groja; negali susi
lyginti su' kitais pianais; 
kainos visiems prieinamos.

mokėjimų.

JOS. F. SUDRIK
Pianų. Krautuve 

3343 So. Halsted St.
IIIUIIIIIINIIIIIIIIIIIIM^
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Trys policistai suimti 
kaipo plėšikai

Trys vidurmieščio policistai 
ir taipjau, trys privatinių detek
tyvų agentūrų sargai ir dar vie
nas žmogus tapo areštuoti kai
po plėšikai, kurie apiplčšdavo 
sankrovas, kurias daboti jie bu
vo skiriami. Tankiai tie patys 
policistai ant rytojaus buyo ski
riami ištirti tą pačią vagystę, 
kurią jie buvo papildę naktį 
prieš tai. Daugiau to, jie net 
ir policijos automobilių naudo
jo išgabenimui išplėštųjų daig- 
tų ir net įsigavimui i sankro
vas. Vienas policistų ir du sar
gai jau prisipažino prie pieši
mų. Pas visus juos namuose ra
sta daug vogtų daigtų.

Saliunininkas peršovė
policistą

Detektivas Michael Madigan, 
27 m., tapo trimis kulkomis per
šautas saliunininko James Beni- 
nato, 2724 So. Union Avė. Bet 
ir - šovikas tilpo peršautas kito 
policisto ir turėjo psvsicliioti. Altv- 

iligan pasiuntė kitą policistą 
pirkti munšainą, o pats nuėjo 
prie užpakalinių saliuno durų, 
iš kurią veikiai išbėgo Beniną- 
to. Jis išpradžių pasidavė, bet 
Madigan nusigryžus išsitraukė 
du revolverius ir pradėjo šaudy
ti. Trys kulkos pervėrė Madiga 
na ir jis kilto gal mirtinai su
žeistas. Kitas policistas, užgir
dęs šaudimą, atbėgo ir pašovė i 
veidą Beninato. kuris tada pasi
davė.* Beninato yra vedęs, tėvas 
10 vaikų.

Motina nužudė 
savo vaikus

Mrs. Tillman išleidusi savo 
vešesniąją dukterį į mokyklą, 
pirmiausia bandė nušauti, bet 
paleidusi vieną suvj ir nepatai
kiusi, neteko drąsos, tad paskui 
nunuodijo du Savo jauniausius 
vaikus. Mary ir Melvin, 2 m. ir 
paskui pati nusinuodijo. Vyrės 

^moji duktė, 9 m., jautė, kad 
motina gali nusižudyti, todėl 
buvo paslėpusi nuodus, bet vis
ta k juos susirado. Manoma, 
kad prib žmogžudystės ir sau 
žudystės privedė paįrusi sveika
ta ir baimė likti beprote.

Smulkios Žinios
Du plėšikai užpuolė McKey 

and Poagne real estate ofisą, 
4701 l)rexel Avė. ir atėmė 
$1,700, pirmiau suspardę ir 
sumušę stenografę Mildred 
Tamp, 22 m., 10201 So. Peoria 
Sh, kuri bandė plėšikams prie
šintis ir šaukti pagelbos. *Ją 
be sąmonės nuvežta ligoninėn, 
bet ji pasveiks. z

500 darbininkų Harris Bros.. 
General Merchandise Go., 35 ir 
Iron gat., turėjo skubiai bėgti 
iš namo, kada jame kilo gais
ras. Gaisras prasidėjo spaustu
vėj, Telefonistė Margaret Mc-

Lietuvaičiu Dalyvavimo Chicagos Parodoje Atbalsiai
___ _________ ' **

Gražiai išpuošta lietuvių moterų rankdarbių kioską nesenai įvykusioje visapasaulinėj 
moterų darbų parodoj, Chicagoj. Lietuvių moterų rankdarbiai visiems labai patiko.

/

Guire, 20 m., 8235 So. Klizabeth 
St., pasiliko savo vietoj iki ne
pranešė visiems departamen
tams apie gaisrą. Ją paskui te
ko u jęn iagesiams, nes
ji pritroško nuo dufnų. Nuosto- 

liaj siekia apie $10,000.

Dr. A. M. Parker, 922 W. Ala- 
dison St., tapo patrauktas teis
man už padarymą kriminali
nės operacijos Mrs. Dolores 
Mulcahy, 34 m., kuri nuo to 
pasimirė. Jis betgi užsigina kal
tinimo.

Lietuvaičių pasirodymas su 
savo darbeliais šiais metais 
Woman’s World’s parodoje yra 
vienu balsu pripažystamas par 
vykusiu. I>j*iijreliH laikraščių 
vietos spaudos, kaip Cliicago 

Tribūne, Chicago Daily Ne\vs, 
Christian Sciense Monitor, Chi
cago Journal of Commerce ir 
gal keletas kitų, rašydami apie 
tą parodą, negalėjo nepaminėti 
lietuvaičių skyriaus ir davė pa- 
girimų. Apie tą taipgi liudija 
ir šis laiškas, prisiųstas Lietu
vos Konsulo Vardu:

“May 25, 1926.

Lietom Rateliuose.
Aukos vilniečiy gautos

M r. P. Žadeikis, Lithuanian
Consul,

6Q8 So. Dearborn st., 
Chicago, Illinois.
My dear Mr. Žadeikis:

This is to express our grati-

Komitėtas
apie lai 

oficialiais, pakvitavimas 
Vilniaus Lietu-į 

Pakvitavimas

$200, kuriuos Vilniaus Vada
vimo 
niun, jau 
gauta
nuo Laikinojo 
vių Komiteto, 
yra sekamas:

“Laikinasis Vilniaus Lietuvių 
Komitetas, Vilnius, bal. 3, 1926.

“V. V. K-tui, Chicagoje.
“šiuoini pranešame, kad esa-J

me gavę čekį sumoje $200 ir j 
bus sunaudoti politinių kalinių 
ir našlaičių reikalams. ’

“Tariame širdingą Zpadėkos 
žodį.

“Laikinojo Vilniaus Lietuvių’ 
Komiteto

pirm. Dr. 1). Alseika, 
ižd. Dr. V. Zajančkauskas 
sek r. K. Veleckas.“
Tos aukos tapo surinktos Lie

timas Nepriklausomybė? — Va
sario 16 d. — šventės apvaik-, 
ščiojimuose, V. V. K-to reng-' 
tuose įvairiose Chicagos mies
to dalyse — Town of Lake, 
Cicero, Nori h Side ir 
port. —V.

l’ication for the e^hibit which 
the iLithuanian vvomen made at 

I ttie VVoman’s World’s Fair. The 
j booth \vas beautifully decorated 
I and mot with much praise. We 
feel that it \vas espccially valu- 
able to have your country re- 
presented, and we wish you 
to ,know not only how much 
we appreciated it, būt vvhat 
frięndly co-operation \ve re- 
eeived from all those in charge 
of the cxhibit. In this connec- 
tion, will you be good ėnųugh 

' to e*tend to Mrs. Žadeikis otir 
grateful appreciation.

Veryx sincerely yours*, 
Ifelen M. Bennett, 

Woman’s World’s Fair 
Managing Director.” 

kad

uanian booth?
—()h, t you mušt sec it, it is 

beautiful, it is different from 
the others.

1*1'10 lietai vaikių kioskos nuo
lat buvo didelis būrys parodos 

lankytojų. Jų tarpe buvo ir 
suvokietintų Klaipėdos lietuvių, 
kurie vos kelis žodžius bemo
kėdami lietuviškai, su ašaromis 
stengėsi pareikšti savo lietuviš
kumą; jų tarpe buvo suameri- 
konėjusių lietuvių, kurie nesi
gėdijo prisipažinti, jog kada 
tat yra buvę lietuviais; buvo 
gerokai nustebintų, lenkuojan
čių lietuvių. Daugelis rimtai 
teiravosi? kur galima išstaty
tus daiktus vėliau nupirkti, kai 
kas buvo perkama čia pat; ner
tiniai dalykai, pavydžiui, lovos 
užtiesalas iš Panevėžio p. Vit
kauskienės atsivežtas, ir rank
šluosčiai labiausia traukė visų 
akis. Ši paroda neabejotinai pa
rodė, kad lietuvaičių rankų 
darbeliai, ypač lininiai audiniai, 
nėriniai bei mezginiai yra tin
kami dalykai dėl kambarių puo
šimo — interior decoration 
ir lieka tjk pageidauti, kad kas 
iš chicagiečių pasiimtų tą bizni 
į rankas.'

Parodoje tarp kitko buvo sėk
mingai pardavinėti Palangos 
gintarai, “Birutės“ saldainiai ir 
į). Harrisono “Lithuanian Ke- 
view”.

Supianlamas “dalykas, 
laiške reiškiamoji padėka 
nai priguli visoms Chicagos 
terims, kaip toms, kurios 
bu prisidėjo, taip ir toms,
rios savo puikius darbelius iš 
Lietuvos atsivežtus teikėsi iš-

mo
da r- 
ku-

Čia tebūnie man leista is sa
vo pusės pareikšti Chicagos lie
tuvaitėms nuoširdų ačiū už Lie
tuvos vardo kėlimą, o taipgi 
visiems šį sumanymą pinigiš- 
kai rūmusiems, ypač Chicagos 
Lietuvių’Prekybos Butui, kuris 
prisidėjo sib gausiausia auka.

P. žadeikis, 
Lietuvos konsulas Čikagoje.

:• Bridge- statyti.
Lietuvaitės turėjo pasiseki

mo ne tik dailės žvilgsniu, nes
Pranešimas Town of Lake lie- 

tuviains, kurie gyvena tarp Laflin,1 
Hoyne ir 43-čios ir 56-tos./ViršpA-l 
minfitnme apskrityje aprūpinu lie-, 
tuvius “Naujienomis”, pertat kurie 
negaunat “Naujieną’- praneškite že-) 
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas“, 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau-' 
jienų“ išnešiotojas Pranas Jurėnas,* 
5118 So. Paulina St. Tel. Prospect 
1887. .

kaip rašo Misa Bennett, — “the 
booth Nvas* beautifully decorat
ed’’, bet ypač lietuviškos pro
pagandos ir net komercijos at
žvilgiais; parodoje dažnai bu
vo galima išgirsti lankytojų pa
sikalbėjimą kąip šis:

—Have you seen the Lith

Cicero
Birželio 1 d. įvyko S. L. A. 

194 kp. men. susirinkimas Liet. 
Liuosybės svetainėj. Naujo be
veik nieko nebuvo. Priimtos 3 
aplikacijos, išduota kelis paliu
dijimus. Pasirodo, kad kuopa 
kas susirinkimą eina didyn, kas

yra labai gerai. Organizatorius 
turįm du, bet vienas kol-kas 
niekuo nepasirodė, gal laukia 
progos. Buvo daug raportų iš 
įvairių komisijų; vieni užbaigti, 
kiti ypiilikti ant toliau, — kaip 
jaunuolių organizavimas, išva
žiavimas, kuris bus birž. 20 d. ir 
t. t. Išvažiavimo serijos ‘ eina 
gana sparčiai — bus gražaus 
pelno sergančiam Petrui Stan
kaičiui, kuriam užjaučia visi na
riai. Delegatai iš 2-ro apskr. 
suvažiavimo, įvykusio geg. 23 
d., davė platų raportą ir pridavė 
$25.ŠO aukų Stankaičiui, o ir 
pats apskritys paėmė dvi seri
jas jo naudai. Pasirodo, kad 
žmonės dirba iš širdies, kas yra 
svarbu ir būtinai reikalinga or
ganizacijose.

Kuopos reikaluose buvo ne
mažai ginčų visai dėl menknie
kio. Tai jau paprastas dalykas 
— apie niekus ginčytis, o gerus 
dalykus pamiršta. Taip ir šia
me susirinkime, — besiginči
jant visai pamiršta apie paskiri- 
mą aukų busiančiam seimui — 
kuriam nors fondui. — Narys.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr, J. W. Seaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

z 1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Netle-
lioj nuo 2:80 iki -4:30 po pietų

REZIDENCIJA: ’
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

LIETUVI AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių jtempimą, kuria 

esti prietastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt}, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso tftamparegystę ir toliregvstę, 
Prirbnga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1515 West 47th Street
Pohne Boulevard 758*

Nedalioj gegužės 3(> d., Liet. 
Liuosybės svetainėj ivyko Vyrų 
ir Moterų Apšvietusi draugystės 
susirinkimas. \

Kadangi dabar vasliros laikas, 
tai narįai išvažiuoja į laukus ii 
susirinkimuose mažai kas daly
vauja.

Pereitam susirinkime buvo 
sumanymas rengti išvažiavimų, 

bet kadangi šis susirinkimas 
buvo mažas, tai išvažiavimo 
klausimas net nebuvo nė kelia
mas. Kad daugiau lankytų su
sirinkimus, tad vietoj laikyti su
sirinkimus kas paskutinį sek
madienį kiekvieno mėnesio, nu
tarta laikyti per vasarą iki 
rugsėjo 'men. kas paskutinę 
pėtnyčią, Liet. Liuosybės sve
tainėj, kaip 7:30 v. v. Nariai 
tėmykite!

Abelnai kalbant, ši draugys
te yra progresyvė ir daug pasi
darbavusi abelnam darbininkų 
labui apšvietoj, teikime pašelpos 
ir t. t. Finansinis stovis hiusų 
draugystės siekia netoli $3,000; 
nariai yra priimami nuo 18 iki 
40 m. amžiaus. Taigi kas norį' 
įstoti, kreipkite domę į nurody
tą dieną ir vietą susirinkimų. 
Ten galės įstoti.

— M. Butvilla, koresp.

Sužeistas lietuvis 
šaukias pagalbos 
Z \

Boleslovas Navickas, atvykęs 
Chicagon apie menuo atgal ir 
gavęs darbą Armour and Co. 
bddinkų taisymo srity, liko 
sunkiai sužeistas ir nuvežtas j 
Mercy ligoninę. Nelaime atsi
tiko gegužės 26 d.

Per vienuoliką dienų žmogus 
išgulėjo ligoninėje nesulaukda
mas iš niekur jokio lankytojo. 
Kadangi Navickas išgyveno 
Chicągoje lik trumpą laiką ir 
per tą laiką gyveno dviejose 
vietose, nepamena net savo bu
to adreso ir jokios pagalbos iš 
niekur negali prisišaukti. Mal
davo kitų ligonių, sveikesnių 
už jį, kreiptis j Naujienas ir1 
prašyti iš čia pagalbos.

J. šmotelis, Naujienų vedė-

; A f A
MARIJONA NIUGARAITĖ
Persiąkyrl? su šiuo pasauliu 

Subatoj, Birželio 5 dieną, 10:30 
valandą ryto, 1926 m., sulauku
si 37 metų amžiaus; gimusi 
Kauno rėdyboj, Telšių apskri- « 
čio, Sedos parapijoj, palikdama 
dideliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius dukterę 
Kostanciją 2 metų amžiaus ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4605 So. Hermitage 

. Avenue.
Laidotuvės įvyks Utaminke, 

Birželio 8 dieną, 8 valandą ry
to iš Eudeikio koplyčios į Šven
to Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėta j Šv. Kazi
miero kapines.

, Visi A. A. Marijonos Niuga- 
i-aites R-imities. <lraufęai ir paž)- 
stumi iiuodir<12iui Rviečiu-mi dalyvauti laidotuvėse ir su
telkti jai paskutini patarnavi
mą fr atsisveikinimą. ,

Nuliūdę liekame,
Duktė ir Gimines

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Bhone boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansal

I. J. ZOLP
• Graburius ir Pagraby direktorių 

Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 46tb Chicago

Navicko, kurių adresus sako 
padavęs Armour Co., kad pra
neštų jiems apie jo nelaimę. 
Jis pasakė: “Nejaugi jiems vi
sai nerupi kas su manim atsi
tiko, kad per vienuoliką . dienų 
neateina nė aplankyti? Jei ir 
nebūtų gavę pranešimo iš kom
panijos, man rodos, privalėjo 
pasigesti manęs ir paieškoti.“

. Navicko butd adresas tapo 
surastas; lai yra pas J. Jan- 
kjauskug, 4405 So. Lincoln St.' 
bet su Jankauskais neteko kai 
beti, <nes jų nebuvo namie. Na
vickas yra narys SLA 308 kp. 
Zeigler, III.

Po Chicagg Besižvalgant
. Alma Mater

'Ghicago, tai savos rųšies 
“Alma Matei” (motina maitin
toja) ne tiktai dėl 50,000 čia 
esančių lietuvių, bet ir dėl tų, 
kurie dar nori būt tos gerbia
mos motinos globojai. Musų 
tautos meno žvaigždės veik vi
sos čia atskrenda materialiu 
kvapu pakvėpuoti, kunigėliai

meilei dievo — dolerių parink- 
jas, aplankė ligonį ir pažadėjo’ ti, įvairios rųšies agitatoriai -r— 
suteikti jam pagalbą. Navickas ( tėvynes meilės skelbti, bet ne
pareiškė didelį nusistebėjimą užmiršta ir sau centukų pa
link savo šeimininko J. Jan-( žvejoti; kai kurie iš jų net 
kauskio ir savo pusbrolio Louis “brangios tėvynės“ išsižada,

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukintas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiėčiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų iusų sveikatai.

1545 West 47th Street 
Netoli Ashland Avė.

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

, Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETąiSTAS

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

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:80 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

V_____________ ./

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau ne&u kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

(Skyrių. ' '

3307 Aubum Avė.
Chicago, III.

I < -----

jeigu tiktai “Alma Malei” Chi
cago glaudžia prie savo auksi
niai karštos krutinės. Chicaga, 
ištik rų jų tu esi misteriška 
“Alma Mater”; tavo vardus 
yra brangus ir garsus net ir 
tėvynėje Lietuvoje! /

Kodėl aš myliu Chicagą?
Aš* myliu Chicagą, be Chica- 

'gos liūsta. Kodėl? Gal todėl, 
kad čia jaučiuos tarytum tė
vynėje Lietuvoje? Tiesa, čia 
negirdžiu gražaus paukščių 
čiulbesio, negirdžiu to malo
naus medžių lapų šlamėjimo, 
nematau nė tų sriuvenančių Lie
tuvos upelių, kurie taip gražiai 
abipusiai medžiais apsodinti. 
Nežinau kas ten tuos medžius 
paupiais nusodino — dievas, 
gamta ar gerų žmonelių, pirš
tai, l>et man tas nė nesvarbu, 
svarbu tik atminties vaizdas, 
kokio negaliu surasti didžioje 
Chicagoje. Bet Chicagoje aš 
randu daug to, kas yra ir Lie
tuvoje ir daug to, ko nėra, čia 
lietuviškų laikraščių ir knygų 
apsčiai, čia lietuviškų vakarų 
kiek reikiant, čia lietuviškų pa
silinksminimų daugiau kai Kau
ne, čia grynai lietuviškų biz
nių bene daugiau, negu Lietu
voje; čia veik galima tikrinti, 
kad lietuvių biznierių turtas

(Tąsa aut u-to pust.)
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Liuiuvių Rateliuose.
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lengvai gali atsverti lietuvių 
biznierių Lietuvoje. Čia dar
bininko žmogaus, to vargo pe
lės, gyvenimas daugiau paten
kintas, * čia skurdo ir vargo 
daug mažiau, negu musų tėvy
nėje Lietuvoje. Užtai aš myliu 
Chicagą, aš liustu be jos. Per
tai nieko stebėtino, kad Chi- 
caga visokiems “marnatrau- 
niems ir ne marnatrauniems” 
sunams vra tikriausia motina.

l*rie to dar reikia priminti, 
kad Chicago yra centras Ame
rikos lietuvių, centras lietuvių 
inteligentų, centras lietuviško 
biznio, centras draugijų, žo
džiu sakant, Chicaga yra kul
iu rinis centras visos Amerikos 
lietuvių. Todėl aš ir nivliu sa- * *
vo naują tėvynę

“Revoliucija
Anądien c 

prakalbose,
ševikų simpatiku nuo laikų ko
munistiškos 
mei ikoje, 
priežasties 
mo, ėjau

artinasi 
buvau bolševikų

revoliucijos“ A- 
iš apsileidimo 

nutolau komuniz- 
i minėtas prakalbas, 
is nors kiek komu- 
įkvėpimo. Draugas 
sake ilgą, ilgą pra- 
vis-asvietinę revoliu

ciją. Daugiausia kalbėjo apie 
tas vietas, kuriose pats nėra 
gyvenęs ir nieko nežino, tai 
yra Franciją, Angliją, Cbiniją, 
Liberiją, Argentiną, Braziliją 
ir tt. Jo kalba buvo baisiai Įdo
mi ir sujudinanti; vieni pra
dėjo verkti, o kiti juoktis, o aš 
pats jokiu budu taip skubiai 
negalėjau nuspręsti prie kurios 
dalies publikos prisidėti: prie 
verkiančiųjų ar besijuokiančių
jų. Kadangi “drg.“ Barberio 
kalba buvo labai įdomi, noriu 
“Naujienų“ skaitytojams nors 
branduolį tos kalbos atpasako-

tame klimate”.
Delei šių priežasčių daugybės 

Chicagos lietuvių važiuoja i Lie
tuvą atostogoms. Su pereita 
“Naujienų“ ekskursija iš Chi
cagos išvažiavo suviršum 100 
lietuvių, kurie pasiėmė leidimus 
sugryžimui.

Dabar jau rengiasi antra 
kompanija į Lietuvą — su “Nau
jienų” ekskursija.

Išvažiavę liepos 28 d. ekskur
santai pataikys į patį gerinusį 
laiką. Pasisveėiavę pas savuo
sius galės maudytis upėse, ku
riose teka tyras vandenėlis ir 
giliuose ežeruose, kuriuose dau
gybę kartų esame nardę; Pa
langos juroje, kuri teikia ir puo 
šia mus 
vietomis, 
pirmiau 
rūbuose“
vienas kitą j karštas smėlis jka- 
sime, kad turėti tikrą gamtiš
ka “Russian bath“, Lietuvos 
karšta saulutė suspirgins visus 
musų priešus, — per daugelį 
metų mumyse gyvenančius ir 
mus naikinančius — visokias 
bakterijas. Pranyks tenai šal
tis, kuris kankino mus per dau
gelį metų. Mes tenai pastosime 
naujais, sveikais ir tvirtais 
žmonėmis. .

savo gintarais. Ten, 
galėsime, kaip kad 

darydavom, “Adomo 
pasimaudyt. Ten mes

pamaty
to iestus 
žymiau- 

akimis
visas
savo 

viotas, kurias 
aprašė ir ap-

Kaip tik tame laike, kam 
nusiduosime su “Naujienų“ eks
kursija, bus prinokę visokį vai
siai. Kiekvieno Lietuvos ūkinin
ko sodne mes surasime vininių 
ir kitokių obuolių ir grušių.

Mes hiatai kyšime ant rugpju- 
tės pabaigtuvių. SuliesiiAe vai
niką, kurį jaunimas parneš. 
Mes kartu su jais dainuosime, 
šoksime ir žaisime savo senai 
užmirštus žaidimus.

Mes apvažinėsime ir 
sime visus žymiausius 
ir miestelius ir 
sias vietas. Me 
pamatysime tas 
tik musų poetai
dainavo, o mės tik esame skai- 
tę....

Ateis ruduo ir atsidarys vi
si teatrai, operos ir pasigirs mu
sų artistų dainos balsai. Mes 

| viską matysime ir jų balsus gir
dėsime, kad parvažiavus papa-^ 

’V1' sakot tiems, kurie neturėjo pro
gos matyti ir girdėti. Mes Lie
tuvoje rasime daugybę ameri
kiečių, kurie jau kelintas kar
tas ten laiko atostogas.

Šios “Naujienų“ ekskursijos 
(liepos 28'd.) kompanija pelnys

1 daugiau negu kitos. Nors kas 
i trumpai pabūti, ^alės

1 matyti ir pasidžiaugti sezono 
j I gražumu ir turtingumu. Kelio- 

kiek gyvasčių*11® bus pačiame gražiausiame 
guldyti ties “Naujie-* ir geriausiu laivui kėliau 

priversime sime.
:ąda Leviathan laivas yra did^iau- 
bus siąs iš laivų. Ant jūrių kelionė 
s to-1 yra*datig saugesnė nė kada bu-

vo sekama: “Po ilgo miego at
eina valanda prabudimo. Viso 
pasaulio proletariatas jau ren
giasi j baisų, kruviną muši. 
Tas mušis, tai bus pasaulinis 
mušis, kuris sudrebins viso 
pasaulio darbininkų krauju F“ 
taškytą žeme. Nuo drebančios 
žemės, nuo verdančio kraujo, 
kuris yra jau gana senai išsi
liejęs iš darbininkų kunų, už
sidegs liepsna Kerštingos revo
liucijos. Pasaulinės revoliucijos 
pradžia, geriau pasakius, pir
mas mušis, Įvyks ties “Naujie-. 
nų“ redakci ja. Nežinome dar. nor»W 
liktai, kiek komunaru turės ši-, c
toje baisioje kautynėje žūti, - 
bet nepaisant I

nų” tvirtove, mes

musų šitas baisus 
laimėtas, ant 
go iškelsime 
kritusių komunaru krauju ap-t kompanija, į 
taškytą. Tada pranešime tcleg-j linksmą. Mes prakalbas sakysi- 
ramais arba telefonais kitiems me, koncertų 
kontrrevoliucionieriams, kadi kius ir kitus 
‘'Naujienos“ puolė, Grigaitis, 
pagautas, turės ir kiti, kaip 
Montvidai, Miehclsonai, keliais 
atrėplioti, kad išgelbėjus savo 
mažai kuo vertą gyvastį. Pa-

mušis
“Naujienų“ 
raudoną vėliavą,| vo. O didele musų keliauninkų 

padarys kelionę

klausysimės; šo- 
pasilinksminimus 

laivo. Mes turėsi- 
” palydovą, kuris 

musų reikalais

turėsime ant
me “Naujienų
rūpinsis visais
ir patogumais. Kelionė bus mu
sų atostogom, tad ji privalo

saulis išgirdęs apie šitą baisų Įmums suteikti malonumą.
įvykį nusigąs ir tokiu budu vi-. ^as norįįe kartu su mumis 
ra pasaulio galiūnų valdžia par-| ke|iauti j Lietuva tuoj kreipki. 
eis į musų rankas. Todėl tai; 
aš girdėdamas tokio ypatingo 
turinio prakalbą skuboms ir 
negalėjau išspręsti klausimo, 
prie kurios publikos dalies pri
sidėti — tos, ką verkia, ar tos, 
ką juokiasi. —Nemunas

~ltės į “Naujienas“, ekskursijos 
j'Ji skyrių, o aplaikysite visas in- 

| formacijas.
i — Jonas Jankus

Atostogos
Arba kaip praleisti vasarą 

su didele nauda

Jau prasidėjo atostogų (vaka- 
cijų) laikas. Daugelis važiuoja 
į įvairias vietas, kad atsilsėti ir j 
pataisyti sveikatą. Atsiranda 
žmonės, kurie važiuoja į Cali- 
fornia. Kelionė brangi, gyveni
mas ten dar brangesnis. Sugry- 
žę rugoja: “geriaus butume 
Lietuvą atlankę; su tėvais, bro
liais, seserimis ir giminėmis pa
simatę, pagyvenę savo prigim-

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausi j j paštą (Clarl 
ir Adams gatvių t' atsiimti. Rei 
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win 
dow” lobėj nuo Adams gat 
7Č8, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa* 
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturioliką dienų nuo 
skėlbimo. ■

501 Abromaites B.
514 Dubikis Nikodemas
524 Grazinekati Marta
525 Guzenas Jonas

pa-

Jasutis Calis 
Kalinouckas P. F. 
Katauskas Alex 
Korazinas Stasis

x527
530
531
537
540 Kovaliauskiene Krane
543 Kudlatie J. Kuzeme
550 Linkaurkis Kazis
554 Mankus Laurinas
555 Malinauskui Mstt
556 Malinauskas Alex ■
571 Formalia Mme Emma
575 Rūkas Anis
581 Skrebulienei Onai

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Prisidėkite į šią draugiją
Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 

yra didžiausia savišelpos organiza
cija Chicagoje —• priklauso net 890 
vyrų ir moterų. Draugijos |)iniginis 
turtas siekia arti $15,000. Yra trys 
skyriai pašclpos sergantiems na
riams: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metu. Iki gruodžio 
12 d., 1926 metų yra priėinamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So. 
Halsted zSt. Tel. Roosevelt 8500.

Pavieniai nariai norinti įstotį j 
šią draugiją, galite paduoti, prašy
mą bilc vienam draugijos nariui, 
arba kreipkitės į “Naujienas”, čia 
galėsite išpildyti aplikaciją į 
cagos Lietuvių Draugiją S. I*.

Naujienos, 1739 So. Halsted SI.

Chicagos Lietuvių Auditorium 
drovės direktorių ir draugijų atstovų 
mėnesinis susirinkimas nebus pirma
dieny, biželio 7 d., 1926 m., 8 vai. vak. 
Auditorium svet., 3133 S. Halsted St. 
Bet jvyks birželio 14. Visi malonėkit 
tai pastebėti.

Gerbiami direktoriai ir draugijų at
stovai malonėkite visi laiku pribūti, 
nes daug reikalu yra aptarimui.

K. J. Demereckis, sekr.

Ben-

Roseland. — Birželio 8 d.. 7:30 va
landą vakare, Aušros kambariuose, 
10900 So. Michigan Avė. įvyks Drau
gijų Sąryšio delegatų susirinkimas. 
Visi delegatai ir delegatės atsilanky
kite paskirtu laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų, kurie turi būt ap
svarstyti.

— J. Tamašauskaa, Sekr.

ASMENŲ JIEŠKŪJIMAT
PAIESKAU Jono Sriubo. Pirmiau 

gyveno ant Canalport Avė., Chica- 
go, III., o dabar nežinau kur gy
vena. Meldžiu atsiliepti pats arba 
kas žinote apie jj, praneškite šiuo 
antrašu;

1517 So. 49th Avė., Cicero, III.

PAIEŠKAI’ Jurgio Merkio savo 
pusbrolio, kuris paeina iš Veželių 
kaimo. Skapiškio vai. Turiu svar- 

,bų reikalą. Jis pats ar kiti jį pa
žįstanti praneškite man.

’ Longenas Merkis
10910 S. State St., (Chicago.

ISRENDAVŪJIMUI
RENDON štoras, tinkamas dėl 

keptuvės, labai geroj vietoj. 2738 
W. 38 St.

PASIRENDAVOJA 6 kambarių 
moderniškas flatas, garu šildomas. 
Naujai dekoruotas. Rendos $70. Ge
ram žmogui, puse mėnesio dykai.

8022 So. nacine Avė.

RENDON grosemė ir bučer- 
nė, 3 kambariai iš užpakalio, 1 
karo garažas.

5159 So. Sacramento Avė.

•TT"

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling 

Turime daug metų patyrimą 
3238 So/ Halsted §?t.

Tel. res. Yds 3408—BĮvd 7667 Office

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANčįDNIS, Prez.

LIETUVIŲ SPAUSTUVE
Spauzdinam įvairius spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

710 W. 83rd St., Chicago, III.
Tel. Yards 6751

ĮVAIRUS skelbimai
STOGDENGYSTĖ

Jusų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apietinkčj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkui samdomi. I. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcr.e Lawndalc 0114.

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKlT 85% '

Mes pardundame visiems olgello 
kainomis

Levinthal Plumbing Sapply Co„ 
1637 West IMvialon St„ 

netoli Marehfield

Studebaker automobi- 
Z^^y^H|liai yra vieni iš tvirčiausių 
fll r ^Q*nos prieinamos, nes 

kompanija pati viską ga- 
mina. Tokiu budu Stude

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

NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
Dabar Laikas Statyt 

Namus
REDLIN — HERMAN

Namų Statytojai
'2343 W. Armitage Avė.

(arti Westem Avė.) > 
Tel. Brunsvvick' 7020 

atdara vakarais
Jei turite ^avo lotą mes pasta

tysime namą ir paskolinsime pi
nigų. Skolinam pinigus ant pirmų 
Ir antrų morgičių. Perkame ir par
duodame bonus ir morgičiųs.

PARDAVIMUI 2 fialų metinis na
mas ant cementinio pamato, 4-5 kam
barių, karštu vandeniu šildomus, 3 
karų garažas, netoli Garfield bulva
ro, kaina prieinama.

EDWARD J. BRA'DY
5457 So. Halsted Street

krautuvių fikčeriai
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

s^-^^specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sosthcims, 1912 So State S{.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

Tel. Pullman 1413
JOHN TENINGA

Numij Statytojas ir Generalis 
Kontraktorius

32 West lllth Place
Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ ir moterų į dirbtuves, res- 
taurantus, Kotelius. Darbas dienomis 
ir naktimis. -GRAHAM’S AGENCY 
833 Milwaukee Avė.

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

REIKIA patyrusių 
lene torch eutters, 
karpų jardą.

Kreipkitės:

moterų acety 
j geležies it

D.

Milda Autp Sales
3121 So. Hulsted Street 

Tel. Boulevard 1685
Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

Jei norit sutaupyti pinigų 
atsilankyki! pas 

WEST AUTO VVRECKERS 
1220 So. Ashland Avė. Roosevelt 2794

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

2 fialą mūriniai - be cash 
arba tik biskj įmokėti, pasta
tysime ant jūsų išmokėto loto 
už'$10,000 ir augščiau — bun- 
galovv, $6,000, 3 
30 metų patyrę 
jai. . Teisingas 
STERNFELD &
Hamlin Avė. Phone Irvine' 8608

PARDAVIMUI fanna, 120 akrų, 
70 akrų dirbamos, 50 akių miško ir 
ganyklų, stuba, didelė barnė, ker
nams šandė, svirnas, 2 arkliai, 6 mel
žiamos karvės, 3 melų^bulius, 150 
vištų, padargai. Turiu parduoti greit 
Ir pigiai. Randasi tarpe lietuvių M R. 
GEDWILL, Raymondville, Mo.

Metai 
6754

Co.
Wentworth 
5835 Loomjs St.

REIKIA moterų dėl sortavimo po- 
pierų ątkarpų. Continental Paper 
Grading Co., 1451 So. Peoria St.

REIKIA merginos prie abelno"na
mų darbo. Mr. L. Isman, 302 South 
Market St., 5th floor.

Tel. Dearbom 0791

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

GERAI SUORGANIZUOTA IR 
ATSAKANTI FIRMA

Turį vietos dėl keleto atsa
kančių vyrų, kurie gali atlikti 
savo darbą.

Patyrimas nereikalingas

Mums reikia • keletą vyrų, 
kurie yra teisingi ir gerai iš
rodanti.

Mes dar iki šiol

nesinaudojome 
bet musų biznis 
kad rųums reikia 
bininkų AUGŠTOS

apgarsinimais, 
taip pakilo, 
ekstra dar- 
RŲSIES.

Mes mokėsime 
gerą al£ą, jei jus 
darbui.

jums labai 
tiksite tani

\

Tik parašykit savo vardą 
adresą ant sklypo .popiero 
atsiųskite į

NAUJIENAS, 
1739 S. Halsted St. 

| ' Box 769 
CHICAGO, ILL.

ir
ir

REIKIA patyrusių langų plo
vėjų. Nuolat darbas, gera mo
kestis.

Room 21
62 W. Washington St.

ATSAKYKIT į šitą skelbimą, jus 
gal būt busite tinkamas žmogus mu
sų bizniui. Tikra ateitis dęl keleto 
vyrų. Tik parašykit savo vardą 
pravardę ant sklypo popieros. ‘ 

NAUJIENOS 
1789 So. Halsted St.

Box 7*^2

ir

■SlKoj

PARDAVIMUI
$725 GROJIKUS pianas parda

vimui už dabaigimą mokėti $143. 
Pridėsime naują diiet Penčių, ka
binę! ir 75 volelius, paimsim $15 
cash, o kitus po $2 j savaitę. MR. 
JANECKI, 2332 \V. Madison St., 
t fl. rear.

PARSIDUODA iee cream parid- 
ris, kendžių, cigarų, cigaretų ir 
notion krautuvė. 1437 S. 49 Gt., 

CICERO, ILL.

PARSIDUODA restaiiranas S. 
Watcr Market apirlinkėj. 1157 So. 
Sangamon St.

PARSIDUODA grosemė geroj 
vieloj; nėra arti štorų. 3612 South 
Parneli Avė.

PARDAVIMUI malevos biznis, se
na jstaiga, su namu, dėl užbaigimo 
reikalų. Didelis bargenas, 1618 W. 
18 St.

TUOJAU turiu parduoti už geriau
si pasiūlymą savo. $800 vertės gro- 
jiklj pianą, benčių ir dvigubas roles 
už $135. Reikia dalj pinigais, o ki
tus išmokėjimais. Pasimatykit su 
MR. DIETRICH, 2332 W. Madison 
St., 1 f) front.

PARDAVIMUI arba mainymui 
grosemė ir hučernė, pigiai. Lietu
vių kolonijoj. Archer Avė. ir Kar
lo v.

PARSIDUO1M; bučernė ir gro- 
sernė, biznis gerai išdirbtas, apgy
venta maišytų tautų, biznis eina 
gerai. Knygučių nėra; visas cash. 
Parduosiu pigiai.

Kreipkitės:.
5124 S. Kedzie Avė.

PRIVERSTAS parduoti savo gro- 
jiklį pianą, kaip naujas, vartotas tik
tai biskj, kainavo $800, dabar $140, 
sykiu roleliai ir benčius su kabine
tu. Paimsiu $50 cash ir po $10 j me
nes) nuo gerų žmonių.

Klauskit KUGAITIS
6512 So. Halsted St. •

PARSIDUODA Poni Room, ge
riausias vidurmielrtyj; viskas gera
me stovyje, penkiolika biliardų. 
334 S. State St., šalę Rialto Teatro. 
Savininkas ANDREW,

NAMAI-ZEME
150 NAUJŲ NAMŲ

Greitai augančioj sekcijoj, N. W 
Side, mokyklos, krautuvės ir trans- 
portacija.

$100 
įmokėjus galėsit gyvent 4-5 arba 6 
cambarių 'mediniame arba mūriniame 
bu n galo w.

KAINOS NUO $2800 IKI $6200
■ ę $100 CASH

Tai viskas ko jums reikia'— tas ir 
reiškia, ką mes sakom — kitus mo
kėkit lengvais mėnesiniais išmokėji
mais, taip kaip rendą. Tas olselio 
namų programas yra jūsų progą įsi
gyti vieną tų puikių namų tiesiai nuo 
savininko, išmokėjimais ką kiekvie
nas darbininkas gali lengvai pa
daryti.

ATVAŽIUOKITE ŠIANDIEN 
Daleiskit parodyti kaip lengva yra 
tapti namų savininku.

SAWIAK. & CO. 
7181 \W. Grand Av. 

6407-6537 Irving Park Blvd.
' Columbus 9552

Bargenas
MURO namas, Storas ir 3 kam

bariai, vįršui 7 kambariai, heįs- 
montas, garažas. Morgečlų $4000. 
Mainysiu į lotus arba į morgečius. 
Kaina $6,500. 7 „
NAUJAS muro namas 2y5 gyve

nimai, prie Western ir Marųuettę 
Blvd. Mainysiu ant medinio namo 
arba bungalovv.

MURO bungalow 5 kambarių, ap
šildomas, lotas 60$<125, gražus so-

fialų, $16,000. 
namų statyto- 
patarnavimas. 
CO., 4106 N.

TURIME daugybę bizniavų kam
pinių ir viduryje bloko 'lotų ant 
Archer, įtariem Avės, ir 63-Čios 
gatvių. Daugybė pasisekimų dėl 
invcstinhnų kur galima bus greitu 
laiku uždirbti daug pinigų. Parsi
duoda su mažais įmųkėjMfnais ant 
lengvų išmokėjimų. Nepraleiskite 
auksinės progos, nes labai < retai 
pasitaiko, tokių progų. Del infor
macijų matykit J. Byk«wski.

.1. N. ZEWERT & CO.

PARDAVIMUI narnas, 7 
tai ir 1 krautuvė, $13.000. 1 
tų, 2 karų garažas, $8,000, 
mentinis pamatas, gasas, < 
tra, gatvė ir elė cementinė, 
ra morgičių, reikia pusę c 
Savininkas

4356 So. Honore St.
2 fl front

fla- fla-ce-

MORTGECIAI-PASKOLOS

Atdari nedaliomis

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiui 

Ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

PARSIDUODA 2 augščių mūrinis 
namas po 5 kambarius. Ga radžiu h 2 
karams. Atsišaukite po 5 vakare, ne- 
dėldieniais iŠ ryto.

4130 W. 21st Place 
II augštas

FARM0S Michigan, VVisconsin ir 
Indiana valstijose pardavimui arba 
mainymui j Chicagos įrengtas sa
vastis. Visos fanuos vra su gyvu
liais ir padargais. John Gibbons 
& Bros., 11115 Michigan Avė. Tel. 
Pullman 0500. Klausk Paul Sesnaus- 
ki..

PARSIDUODA G apartmentų na
mas po 5 kambarius. Prekė $34,000, 
apie $10,000 cash. 7721—23 Peoria 
Street.

PARSIDUODA 5 kambarių bun- 
galow. Elektra, guzas ir smokc 
house. 40x133 pėdų lotas. 5G08 S. 
Mangle Avė.

PARDAVIMUI forma 98 akrų, 
randasi 65 mylios nuo Chicagos, 
vakarų pusėje. Farųia su geriausiais 
įrengimais, namais ir sekamu skai
čiumi gyvulių: 14 karvių, 4 ark
liai ir kilų gyvulių. 
$17,900,

Kaina 
mortgeČiaus $7090. 

dėkitės proga, kurie norite 
gerą farmą.

ANTANAS PETRULIS, 
1630 N. Robey St. 

Tel. Armitage 3400

tiktai
Nau- 

jsigyti

PARSIDUODA muro namas, 2 
flatai pd 5 kambarius, karštu van
deniu šildomas, / elektra vanos ir 
visi kiti pagerinimai. Garažas 2 
karam. Sykiu parsiduoda ir ra
kandai. Parduosiu pigiai, nes išva
žiuoju į Lietuvą.

‘ 5713 S. Sacramento Avė.
‘ ' P. Jankus

DIDELIS BARGENAS

5 KAMBARIŲ namelis su garažu, 
pusė akerio 
galima laikyti k 
gatvekario, gera Itransportacija. Vi
sa žęmė aptveria su dratine tvora. 
Kaina $3950, įmokėti tiktai $550. 
Išmainysiu ant mažo .biznio, kaip 
tai: groserio arba kitokio. Del in
formacijų kreipkitės prie J. By- 
kosvski. ' • - ,

J? N. zeWert & co. .
5882 Archer Avė.

žemės ir vištininkas;
Randasi .arti

TIBRAS bargenas, 2 mediniai na
mai ant kampo 43rd PI. ir Parneli 
Avė., gerame stovyje, yra gasas, 
elektra, tęiletai, $7000, jei pirksit 
greit, po 6 kambarius 4 flatai, rendų 
į mėnesj $108. Savininkas

B. O’CONNOR 
Phone Boulevard 7120

PARSIDUODA arba išsimaino 2 
augštų, 7 kambarių rezidencija. 
Randasi netoli Chicagos. Savinin
kas mainys ant didesnio Chicagos 
namo, loto arba biznio.

C. P. SUROMSKI & CO., 
Tel. Boulevard 9641 u

PARSIDUODA 2 fialų namas, po 
6 kambarius, karštu vandeniu Šil
domas,' bungalow stogas, 2 karų ga
ražas arba mainysiu! ant bizniavo 
namo.

Kreipkitės:
6631 S. Rockvvcll St.

KANKAKEE UPS
Pasirinkimui dideli lotai, pigios 

kainos, lengvais išmokėjimais, šalę
das, kailiu $7,300, cash $1,500. Ban- yra gerai įrengtas kliutas. Musu pa
das Maywood. įu?yPl* ,niekJ8 ,."eg?Lvįrfy"- llį,,a,na

ŠVELNIS IR MANKUS 
1443 N. Paulinu St. 

Tel. Armitage 6411.

Heights Land Co., 1504 Strauss Bldg. 
Wabash 6736-6787.

ROCKFORD, Illinois. Pardavimui. EXTRA
naujas moderniškas bungalow, stu- Pardavimui 5 kambarių medine 
cco, 5 kambarių, vana, landrė, fur- Cottage, arba rendon. Yra gasas, 
pas, vietos dėl 2 kambarių (viršuj,1 elektra, maudynė, pečium šildoma, 
didelis lotas, prie Pond St.. išino-Į skiepas, frontas 50 pėdų. Namas me- 
kčjiniais. N, I). Taylor. Realtor, džiais apaugęs. Parduosiu greit, nes 
410 Mead Bldg., M. 2104, Res. M.' einu į biznį. Savininkas 
6312. mŪJM 7881 So. Oakley Avė.

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 Verą pasiu- 
lynąą* Atdara kas vakaras.
x National Property Co.

. > 11 So. La Šalie Street • 
501 Roanoke Bldg., Central 4757 

J

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N.,Clark St, Room 820 

Phouę Central 62G0

MOKYKLOS
Specialūs Kainos

Mes pasiulome»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 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

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

Illinois Plumbing Works
514 N. La Šalie St.

VYRAI, BARBERYSTĖ
, APSIMOKA
Mes mokiname dienomis ir 

karais ir jus galite uždirbti 
mokinatės. Musų išmokinimas 
rengs jums darbą arba patys 
lėsite eiti į biznj. Atsišaukit arba 
Taškykit

International Barber College
672 and 651 W. Madison Št.

I CHICAGO, ILL.

kol 
pri- 
ga-

Jaunuoliams Pamokos
Su ateinančiu Liepos mėnesiu 

prasidės lietuvių kalbos pamokos. 
Mokslas tęsis kasdien po penkias 
valandas per dešimts savaičių. Tė
vai, kurie norite kad jūsų vaikai 
išmoktų lietuvių kalbos, rašybos, 
ir susipažintų su Lietuvos istori
ja, - teikitės įrašyti berniukus ir 
mergaites ligi Liepos pirmai die
nai.

Amerikoa Lietuvių Mokykla 
J. P.' Olekas, Mokytojas 

3106 S’. Halsted St., Chicago, III.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 West Madison St.

me- 
pasi- 

naują
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