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Japonija bijo sukilimo 
Korėjoj

Panama pašiepia šen. 
Borah susirūpinimą

Žemės koncesijos Britams Pa
namoj — Amerikos avantiu- 
rteto “džiokas” senatui

maisto vartojimą

Panama juokiasi iš senatoriaus 
Borah dėl koncesijų Britams

Japonija bijo korėjiečių Franci ja ruošias įvesti
sukilimo

[gurno 
Jungtinių 

korpuso

maisto porcijas
Korėjos sostinėj Seule suimta Frankui nuo visiško 

gelbėti, žmonės bus 
mažiau valgyti

300 asmenų, kaltinamų dėl 
sąmokslo prieš Japoniją

žlugimo 
priversti

PARYŽIUS, birž. 8. 
su franko gelbėjimu

— Ryšy 
Franci ja

TOKIO, Japonija, birž. 8. — 
Pranešimai iš Seulo, Korėjos, 
sako, kad japonų 
areštavus ten tris šimtus korė- ir kitų gyvenimo 
jieČių, kaltinamų dėl sąmokslo Į vartojimą. Keturių 
prieš Japoniją tikslu 
Korėjos nepriklausomybę.

Ateinantį ketvirtadienį, bir
želio 1(), 
prieš kurį laiką mirusio buvusio las. 
Korėjos imperatoriaus Yi, kurį kos b‘us užginta. 
Japonija pašalino nuo sosto ir niems pyragaičiams 
jo valstybę pasiglemžė. Japo- mažu kiekiu duodami. Mėsinės 
nai tatai bijo, kad per laido- bus uždarytos vieną ar dvi die- 
tuves nekiltų neramumų, ir į nas savaitėje.
Seulą pasiuntė daugiau karino-Į Duonai nebus jokių kortų, 
menės maištui, jeigu toks kiltų Kortos manoma įvesti tik gau- 
patrempti. i šiai importuojamiems daiktams,

---------'* [kaip 
‘vilnų

Spręs pasidavusio Abd- '{S* 
el-Krimo likimą

vyriausybė ruošias suvaržyti duonos, mėsos 
reikmenų 

ministerių 
atgauti komisija dirba dabar visą tokio 

'suvaržymo planą.
I • Planuojama kas savaitė vie- 

laidotuvės ną dieną uždaryt visas kepyk- 
Pyragai, pyragaičiai, bul- 

Miltai skal
bus labai

B ALBO A, Panama, birž. 8. 
-‘-Panamos spauda juokias iš 
Jungtinių Valstijų sensoriaus 
Borah susirūpinimo ir parei
kalavimo, kad senatas padarytų 
tardymą dėl suteiktų Britams 
koncesijų Panamoj.

Laikraštis Star Herald sako: 
“Richardas O. Marsh 
ekspertas ir buvęs 
Valstijų diplomatinio
narys, kurs savo įskundime sa
ko, kad koncesijos taikomos 
prieš Jungtinių Valstijų gurno 
interesus] iškrėtė vėl .Jungtinių 
Valstijų kongresui šposą, o iš 
senatoriaus Borah padarė klau- 
ną. Pono Marsho įskundimai 
yra taip juokingi, 1__
jogei senatoriai galėjo 
kreipti į juos dėmesio, 
pusgalvis gali manyti, kad Pa
namos valdžia 
svetimai valdžiai, 
kartais grūmoti 
Valstijoms kariniu 
biniu atžvilgiais!”

Panamas užsienio ministeris 
pasakė, kad Panamos valdžia 
nedavus jokių kitokių koncesi
jų, kaip tik koncesijų kasyk
loms. Tos koncesijos yra Panib 
mos respublikoj, 200 mylių nuo 
kanalo.

1 racific ur.d Atlantic Photo]

Norge orlaivio aviatorius. Paveikslas imtas Alask^j netoli 
kad keista, 1 Tellerių, kai Norge atlėkė ten iš Spitzbargeno. Prisiuntė paveik-

dagi
Koks

duos koncesijų 
kuri galėtų 
Jungtinėms 

arba preky-

sla “P and A Photos”.

Hindenburgas priešinas 
konfiskavimui

Britu kasykly savininkų 
sumanymas nepavyko

atimt ex-kaizerio turtusGirdi, 
butų smūgis konstituciniams 
krašto pamatams

BERLINAS. Vokietija, bilž.
8, — Prezidentas Hindenburgas

Angliakasių vadai atsisakė pri
vačiai kalbėtis; sutinka eit į 
oficialinę konferenciją

gazolinui, kavai, cukrui, 
ir medvilnių prekėms, an- 
ypač Britų kietajai ang-

Penki darbininkai užmušti 
ekspliozijcjeMADRIDAS, Ispanija, birž.

8. -— Prancūzams pasidavusio 
riffiečių vado Abd-cl-Krimo li
kimas bus neužilgio išspręstas 
Paryžiuje.

Ateinantį penktadienį į Pary
žių išvažiuoja Ispanijos delega
cija, su Morokkos dalykų gene- ('rnitu, dėl anksčiau įvykusio, ne 
raliniu direktorių Gomezu Jor->ga(] laukta, sprogimo penki dar- 
dana prieky, tartis su francu- bininkai buvo užmušti, o septy- 
zais, kas su Krimu padaryti. *ni skaudžiai, du jų tur būt mir- 

-----------------  tinai, sužeisti.

BERKELEY Springs, W. Va., 
birž. 8. — Berkęley Glass Sand 
kompanijos smėlio kasyklose 
vakar, sprogdinant duobę dina-

Graikija prašo telefonu 
su Jugoslavija ir 

“Bulgarija
ATĖNAI, Graikija, birž. 8.
Graikijos vyriausybė papra-1 

šė, kad Bulgarija ir Jugoslavi
ja įsteigtų telefonų komunika
ciją tarp Atėnų, Sofijos ir Bel
grado. Per Belgradą Atėnai 
tuomet turėtų susisiekimą tele
fonais su Bucharestu, Budape
štu, Vienrta, Koma ir Paryžium.

Trys asmens prigėrė 
autui* nukritus van

denin
BELLEVILLE, Ontario, birž. 

8. — Dvi 18-os metų mergai
tės ir vienas 20 metų vaikinas 
prigėrė, jų automobiliui nukri
tus nuo prieplaukos į vandenį, 
penkiolika pėdų gilumo. Pri- 
gėrusieji yra: Keith ir Bernice 
Ostrander iš South. Bay ir Ge- 
raldine Dulmage 
Point.

iš London♦

PIRKTI AR PAIEŠKOTI
Naujienos pagelbės jums. 

Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau- j 
j ienose ir skaito klasifikuotų* 
jų skelbimų puslapius kasdie* ■ 
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra-1 
šit greičiausia. 1

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

Parduokit kas jums nereika- 
lingns per paskelbimus Naujie
nose

Geraldinos pusbrolis, Roy 
Dulmage, kuris šoferiavo, dėl 
tamsos ir smarkaus lietaus 
prieplauką palaikė važiuojamu 
keliu, ir leido drąsiai automo
bilį, kurs prieplaukos gale nu
lėkė į vandenį. Jis pats išliko 
sveikas.

Nebylė iš džiaugsmo 
ėmė kalbėti

CORNING, N. Y., 
Viena New Yorko 
Betty Lungrenienė, 
kartu paraližiaus ištikta, buvo 
per ilgą laiką visai nebylė, da
bar staiga atgavo žadą. Pas ją 
vakar atsilankė iš Chicagos 
jos sesuo, Anna Bloomąuistie- 
nė, su kuria į ji nebuvo mačiusi 
per keturiasdešimt rfletų. 
dus savo seserį nebylė 
taip stipriai sujaudinta, 
staiga ėmė kallieti.

birŽ. 8, — 
moteriške, 

kuri, du

IŠvy- 
buvo 
kad.

Portugalija taipjau su
silaukė diktatoriaus

Gorilos Afrikoj laikosi su
gautas moteris

Nuvertęs valdžią generolas da Beždžionių būrys, puolęs kaimą, 
Costa diktatoriausiąs kaip sugautas moteris išsidangino 
Mussolini ar Rivera į tankumynus

LONDONAS, birž. 8. — Dai
ly Mail korespondentas Oporto 
mieste turėjo interviu su gene
rolu Gomesu da Costa, kurs, 
kartu su gen. Cabecadasu, pa
darė Portugalijoj coup d’ėtat ir 
paėmė valdžią į savo rankas. 
Gen. da Costa korespondentui 
pasakęs:

“Musų valdžios visai nepa
stovios. Kai tik susikuria nau
ja, .bematant i: vi ’nuverčn 
ma. Joks teisingas, sąžiningas 
žmogus negali ir nedrįsta* val
dyt. Kiekvienas tik savęs žiu
ri. Varginga musų valstybė 
kas diena vis labiau į vargą 
grimsta, ir pasaulis ėmė žiūrėt 
į mus kaip į sugedusią tautą.

“Mano tikslas yra atitaisyti 
valstybės reikalus politikoje. 
Visos politikuotojų užgaidos dėl 
valdžios turi pasibaigti. Aš ne
noriu pilietinio karo, bet mano 
armija, jei reiks, kovos už ma
no principus. Savo diktatūrą aš 
įsteigsiu Primo de Riveros 
(Ispanijoj diktatoriaus) arba 
Mussolinio (Italijos diktato
riaus) pavyzdžiu. Aš nesu nė

MADRIDAS, Ispanija, birž. 
8. — Viena ispanų karinė ek
spedicija, kuriai vadovauja ge
nerolas Munez de Prado, ir kuri 
tyrinėja Afrikoj Ispanų Gvinė
jos pasienius, praneša, kad vie
tos gyventojus terorizuoją dide
lės milžiniškų gorilų (bezdžioz- 
nių) gaujos.

Pranešimas sako, kad aukš 
čiau Benito upės kriokiu, arti 
Otošo, gorilos, puolusios čiabu
vių kaimą, pasigavo moteris ir 
išsigabeno jas į -miško tanky
nes, kame ir laikosi jas nelais
vėj.

Naktimis,z sako, kaimiečiai 
girdi tų moterų šauksmą ir 
prašymą pagalbos, bet kaimie
čiai bijo eiti į tankynes jų gel
bėti.

Generolas savo pranešime sa
ko, kad jis ruošiąs dabar stip
rią ekspediciją bandyti išgelbėti 
moteris ir užmušti, arba gyvas 
sugauti, gorilas, kurios be to 
darą didelės žalos plantacijoms.

• Ispanijos vyriausybė instruk
tavo ekspedicijos vadą stengtis, 
jei galima, gorilas sugauti gy-

dininkai juokiasi, dėl tų “didelių 
žemės plotų” koncesijų ir dėl 
senatoriaus Borah subruzdimo. 
.Jie mano, kad savo padarytais 
įskundimais Richardas Marsh 
norėjo padaryti nemalonumo 
Panamos valdžiai, keršydamas 
jai už tai, kad po įvykusio San 
Blasr indėnų maišto, pono Mar- 
sho sukurstyto, jis buvo iš Pa
namos išguitas.

Meklenburge-Šverine lai 
mėjo socialdemokratai

LONDONAS, birž. 8. — Ka- 
w. __ ______  __ ____ sykių savininkų sumanymas

nesutinka, kad buvusio kaizerio I laikyti privačią konferenciją su 
ir jo šeimynos narių turtai bu- kasyklų darbininkų federacijos 
tų konfiskuoti, ir jeigti birže- pirmininku Herbertu 'Smithu, 
lio 20 dieną įvyksiąs visuotinas.'be jos sekretoriaus A. J. Cooko, 
Vokietijos žmonių balsavimas nepavyko.
pasisakys už konfiskavimą, tai j Federacijos vadai nutarė, kad 
Hindenburgas veikiausiai atsi- toks ’ rieformalinis pasitarimas 
sakys konfiskavimo dekretą pa-(butų visai bergždžias, pareikš- 

.sirašyti. Bet tada turės įvyktijdami, kad jei savininkai nori 
'kalbėtis, tai konferencija turi 
būt oficialinė, abiejų pusių 
atstovams dalyvaujant.

BERLINAS, birž. 8. — Atro
do, kad įvyksiančiame Vokieti-, 
joj birželio'20 dieną visuotina
me balsavime žmonės pasisakys 
už tai, kad buvusio Vokietijos 
kaizerio ir princų turtai 1 
konfiskuoti. > f

Vienas geriausių to parody
mų yra tai, kad ką tik įvyku
siuose Meklenburge šverine, rin
kimuose į seimą (landtagą) di
džiausią pergalę laimėjo sočiai- turioliką aukštų karininkų, vi- 
demokrafai.

politinis krizis, ir patsai Hin- 
dentiurgas turės iš prezidento 
vietos trauktis.

Laiške Fridrichui von Lobel- 
liui, monarchistų lyderiui, Hin- 
denburg sako, kad buvusio kai
zerio, jo šeimynos narių ir kitų 
buvusių Vokietijos valdovų 
nuosavybių konfiskavimas . bu
tų “smūgis konstituciniams vah > 
stybės pamatams ir laužymas garėta Ludendorfienė 
pamatinių dorovės ir teisingu- į teismą prašydama išsiskyrimo

Ludendorfo pati nori 
“divorso”; kaltina 
vyrą dėl žiaurumo

BERLINAS, birž. 8. — Mar- 
kreipėši

mo įstatymų.

’LIJUO | 
butų Į

Sąmokslas naujam Bulga 
rijos premjerui nuversti
VIENNA, Austrija, birž. 8. 

— Nesenai naujas Bulgarijos 
premjeras Lipačev pašalino ke-

su savo vyru, generolu von Lu- 
dendorfu. Kaltina jį dėl žiau
rumo. Ludendorfienė sako, kad 
nud laiko, kai generolas tapęs 
vokiečių monarchistinių fašistų 
vadas, jis pasidaręs begalo pik
tas ir žiaurus, taip kad gyven
ti su juo visai nebegalima.

Potvyniai Rumanijoj; 
keli žmonės žuvo

sai nepaaiškinęs dėl ko. Dabar 
J gi paaiškėjo, kad buvęs prem
jeras Zankov, buvęs užsienio

IŠ pasaulio keistenybių I ministeris Kaikov ir buvęs ka- 
\---------- ro ministeris Rusefs planavę

19 metų vaikas vedė 72 metų'naująjį premjerą nuversti. Są- 
• bobą; “begalę laimingi” (mokslas siekęs dagi taip toli;|Į0®;

kad planuota pašalinti nuo sos
to karalius Borisas, o jo vieton 
pasodinti Bulgarijos sostan 
Pavlą, Jugoslavijos karaliaus 
Aleksandro pusbrolį.

Lipačev neareštavęs sąmoks
lininkų ir visą dalyką slėpęs tik 
dėl to, kad bijojęs naujos poli
tinės audros Bulgarijoje.

RICHMOND, Va., birž. 8. — 
Roy Matthews, 19 metų vaikas, 
vedė pačią, 72 metų našlę, ku
rios vyras vos praeitą savaitę 
buvo miręs. Abudu pasižino tik 
jos vyro šermenyse ir, pasak 
nuotakos, iš pirmo pasimatymo 
įsimylėję, o dienai • praslinkus 
po laidotuvių, vedę.

“Mudu esame LcgHo laimin
gi”, džiaugiasi bobvtė-jaunave- 
dė.

$3,975,000 naujam pašto 
triobesiui Chicagoj Chicagai ir apielinkei oficia 

oro biuras Šiai dienai pra-lis oro 
našauja:

Iš viso gražu; 
H.......„ ____ ___ , temperaturoj;
975,000 dolerių naujam pašto mių vakarų vėjas, 
triobesiui Chicagoje statyti. j Vakar temperatūra siekė 

Tokiam pat triobesiui staty- nimurp 56°, maksimum 76° 
ti Pittsburghe skiriama 2,050,-* šiandie saulė teka 5:14, 
000 dolerių. Idžiasi 8:23 valandą.

WASHINGTONAS, birž. 8.- 
Iždo ir pašto departamentai 
pritarė projektui paskirti 3,-

maža atmainos

Idžiasi 8:23 valandą.

mi-
F.
lei-

Rirmanija, 
atlankė 

ke- 
yra 
ža- 
l?e-

BUCHARESTAS, 
birž. 8.' — Rumaniją 
vėl potvyniai, kuriuose jau 
lėtas žmonių žuvo ir kurie 
padalę nemaža materialės 

. Ties Fočanais išnešta 
ležinj<elio tiltas per Milkoj upę. 
Kai kurios sritys visai atskirtos 
nuo susisiekimo.

Anglies vartojimo var
žymas Anglijoje •

LONDONAS,, birž. 8. — An- 
glies kasyklų streikui tęsiantis, 
vyriausybė, ėmė vis labiau var
žyti anglies vartojimą. Dabar 
išleista įsakymas, kuriuo užgi
nama anglis vartoti pramogos 
laivams ir garlaiviams, plau- 
kiojantięms upėmis, kanalais ir 
ežerais Didžiojoj Britanijoj.

Du mokiniai prigėrė
luoteliui apvirtus

PEORIA, III., birž. 8. v- Illi
nois upėj, jų luoteliui apvirtus, 
prigėrė du vidurinės mokyklos 
mokiniai, ^Pettet ir Millerj a- 
budu 16 metų amžiaus.

jokios ypatingos partijos 
ninkas.”

Kiniečių banditai nužu
dė anglų

HONKONGAS, Kinai, birž. 8. 
—Upėje ties Nankinu rado įme
stą kūną, kuriame pažinta J. 
Phillips, anglas, Assi itic Petro
leum kompanijos direktorius. 
Phillips prieš keletą diepų buvo 

‘kiniečių banditų sugautas tik
siu gauti iš jo išsipirkimo pini
gų.

Indžonkšenas prieš 
streikų Clevelande

kad paskui butų galima 
pavartoti liaukų persodini

mo eksperimentams.
II
į Trys asmens žuvo 

namų gaisre
I NEW YORKAS, biUf.. 8. — 
Du vaikai, Mary ir John M ato
lą, 4 ir 2 metų, žuvo ugny, ku
ri sunaikino medinius dviejų 
aukštų namus Brooklyno mie
sto daly Jatnaicoj. Jų bobutė, 

[Marė Ponzelli, bandžiusi vaikus 
išgelbėti iš ugnies, pati taip 
skaudžiai apdegė, kad neužilgio 
nuo to mirė.

šąli- j vas, 
'jos

CLEVELAND, Ohio, birž. NUSIŽUDĖ, IŠGĖRĘS TAURĘ 
8. — Building Trades' Emplo- MIRTIES SVEIKATAI 
yers asociacija gavo teismo in- ------*----
džionkšeną, kuriuo užginama PHILADELPHIA, Pa., birž. 
organizuotiems statybos darbi- 8. — Frięndly1 Sočiai klube Jo
niukams streikuoti? seph Sunckovitch, 19 metų, pri-

-------r—7------ ' • pylęs savo draugams taures ir
$1,000,000 švindelis

NORFOLK, Va., birž. 8. — 
Čia tapo areštuotas pirklys J. 
S. Samie iš New Berne, padaręs 
North Carolinoj švindelio' apie 
1 milioną dolerių.

savąją rankoj pakėlęs, tarė: 
“Keliu tostą Mirčiai, geriau* 
šiam draugui to, kam gyveni
mas nebe mielai,’, ir išsiėmęs re
volverį šovėsi sau į ga|vą. Po 
valandėlės jis buvo nebegyvas.

KODĖL PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SIĮISTI PINIGAI ■

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.



NAUJIENOS, Chicago, UI.

RODYKLĖ No. 35

Lietuvio mirtis. — Naujas lie
tuvis biznierios

ŠEIMININKĖMS kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei- 

. ritini n kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips
neliai kurie bus i n domus kožnai Lietuvei šeimininkei

1

1
4
1
3 pa-

Virimo Receptas
Kiaušiniai yra vienas iš svarbiau

sių valgių vartojimui namuose, nea 
jie ne tik Keri ir maistinK*.. bet gali
nta jvairiai juos pasiKamint. Kiau
šinis turi tris dalis: lukštą, trynj ir 
baltimą. Kiaušinio spalva priguli 
nuo vištos veislės. Kiaušiniai yra 
žinomi Įvairiomis rūšimis f visai švie
ži, sandėlio, ekstra, pirmi, antri, ne- 
Čysti ir tt. Geriausia pirkti tokius 
kuijcms galima pasitikėti. Kiauši
niui reikia naudoti takiau namuose. 
Kožnas šeimynos nurys lai išdirba 
sau kiaušinio mėgimo skoni. l’ada- 
syk sekant} receptą šiandien:

PIAUSTYTI KIAUŠINIAI 
puodukas evaporated ipeno 
riekės kietai virtų kiaušinių 
puodukas karšto vandenio 
šaukštai miltų 
šaukštukas druskos 
šaukštukai sviesto ar svieto 
vaduotojo

Va šaukštuko pipirų 
puoduko tarkuoto Amerikoniško 

sūrio. \
Ištarpyk sviestą ir Įmaišyk į mil

tus ir uždara. Virk švelniai per tris 
minutas, paskui patengva dadėk eva- 
poated pieną sutnaišytą su vande
niu, kad išeitų buza. Padėk sluogs- 
ni kiaušinių ge/ai aliejuoto n kepimo 
blekinėn; užpilk biskj soso sumaišyto 
su suriu, ir taip daryk iki visą ma1- 

i teriolą sunaudosi. Paskui uždėk anl 
viršaus, iš attikusios duonos išpiaus- 

, tytas figūras,- aptepus su sviestu ar 
daržovių aliejum, apibarstė biskiu 
sūrio. Sukišk j karštą pečių paru- 

.duiti.
Virtuvės Reikaluose

Darant imbierinę duoną, biskvitus, 
bljnus ir kitus maistus naudok luk
štų pieną, nes nuo to jie bus daug 
lengvesni viduriams.

Galima išimti pervirš) druskos iš 
soso ar zupės Įmerkiant šmotą suke
pi n tos duoųos.

Jeigu pritiuksta plaktos Smetonos, 
dadėk kiaušinio baltymą geiai išplak
tą j suplaktą Smetoną.

Kuomet naudosit arbatą prie val
gio, padėkit mažą uzbonėlj lemono 
skystimo vietoj naudojimo pjaustyto 
lemono riekučių.
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Racine, Wisc,

Velionis Juozas Aginskas 
vaikščiodamas sirguliavo per 
mėnesį laiko širdies liga, savie
siems prisimindamas, kad jis 
mirsiąs ne namie ir jo mirusį 
kūnų parneš į namus iš kitur. 
Gegužės 23 d., vakare, nuėjo 
pas kaimynų Šimkų svečiuosna. 
Velionis mylėdavo griežti ant 
smuiko ir savo vaikučius, du

Naminiai Pasigelbėjimai
Kuomet kapini pančiakas džiovinti 

po išskalbimo, kabink jas pėda pri
sėsta j viršų.

Nuvalymui bronzos stovylų, tepk 
biskiu .saldaus aliejaus po nudulkini-
ino ir paskui nutrink su chamois oda. suntl ir dukterį, pralavino SU-

Užlaikymui piano klevišių švarių ir ' jnrvfj.irnną liptnviškos riišipq baltų, pašlapink minkštą skaruli ai- darydamas lietuviškos rųšitb 
koholvje ir pertrink juos, paskui kitu j vestuvių orkestrą. BesiŠMeku- 
nušiuostyk. » čjuojant su kaimynais paėmęs

Mazgojant arbatinius rankšluosčius I smuiką, kurį SU savim buvo nu- 
dadėk biskj ammonijos j karštą van
deni. Tas prašalins negardu 
šalip pagelbėjimo paliuosuot 
rūmą.

Grožės Patarimai

Vaikščiojimas laikoma už 
bet jis yra vienas iš tų svarbių da
lykų ka» priduoda žmogui gražumu. 
Tai yra tikras sveikatos ir grožės 
mank.štinimasi. Jis sutvarko visą 
kūną ir veikia kaino stimulantas ner
vinai sistemai. Kuomet vaikščioji 
širdis plaka tvirčiau, kraujas vaikš
čioja smarkiau ir visi viduriniai or
ganai sujunda veikmėn. Reikia vaik
ščiot liuosai, kožnas žingsnis priva
lo būti gražus judėjimas ir reikia 
įkvėpti savin kuodaugiausia aplink 
esančio oro. Padaryk vaikščiojimą 
savo kasdieniniu mankštymusi ir pa
matysi kaip gražiai pradės apsireikš
ti ant.tavęs grožės žymės.

Ypatiška Sveikata
Visada vaikų maitinimo nusistaty

mas turi būti paprastumas. Kūdi
kis nepasiges to ko niekad neturėji. 
Duok pieną, vaisius, grūdinius ir dar
žovių maistus ir užmiršk apie saldu
mus ir mėsas. Šitie pastari du mai
stai turi tok j sprendžiant) skonj kad 
padaro kitus prėskus valgius nęžin- 
geidžiais. Vaisiai, daržovės ir Čieli 
grudai duoda viduriams gerai veikti. 
Kožnos motinos otalsis turėtų būti 
“Maistas vietoj vaistų”. Mokyklos 
amžiaus vaidai nuolat yra alkani. 
Daugelis maisto specialistų sako kad 
juos reikia tankiau maitint. Jeigu 
jūsų vaikai valgo tarp reguliarių val
gių, duok tokių dalykų kurie neatbu
kins apetitą reguliariam valgiui. ’

kvapą, 
ne&va-

dailą,

“Klausykite, 
mirsiant užgra- 
Begrajindamas 

susmuko ir Vi
tai p ir mirė, 

gydytojas 
tikrai miręs.

s įnešęs ir sako: 
aš jums prieš 
jisiu maršų”, 
smuiku maršų 
siems bežiūrint
Tu o j aus pašauktas 
pripažino, kad 
Laisvai didelio būrio lydimas 
geg. 25 d., Graceland kapinėse 
likos amžinai užkastas.

tel. £211. Jis 
Nacine, Wis., 
tel. Jacksbn 
musų lictu- 

apsiskelbti

MES REKOMENDUOJAME ^SEKANČIUS PRODUKTUS:

Valgykit mažiausiai du stalavu 
šaukštu.4 Kellogg’s AU-Bran kasdien, 
su bile kokiu valgiu. Jums patiks jų 
skonis ir apsaugos nuo užkietėji
mo.

Mes rekomenduojame Bordens Eva
porated pieną, nes jis yra parankus,

Mes1 ikišiol neturėjom lietu
viško graboriaus. Bet Julijo
nas Lulevičius, išlaikęs balse* 
muotojo ir graboriaus valstijų 
kvotimus, užkišo tų spragų, iš- 
steigdamas ofisų Kenosha, Wis. 
110 N. Main Str., 
atidarė skyrių ir 
814 State St., 
2690J. Patartina 
viskam graboriui
lietuvių laikra&iuose žiniai vie 
tos ir apielinkės lietuvių. . Su
prantama, pradžia sunki, 
vėliaus, 1m‘ abejo, prasikurs. Vie
tos lietuviams, reikalui ištikus, 
patartina, kreiptis prie jo. Kas 
su juo jau turėjo reikalų, visi 
pilnai buvo patenkinti. Tai yra 
mandaugs ir simpatingas lietu
vis.,—M. Kasparaitis.

bet

visokių 
jis yra 
pienas. 

Reikalau-

grynas ir ekonomiškus dėl 
reikalų. Del virinu, kepimo 
taip geras kaip ir šviežias 
Del kavos nėra geresnio.
kit nuo groserninko Borden’s Kvapu
rated pieno, kuomet pirksite sau gre 
šeri.

“Sesque - Geiiterinial” 
Lietuvių Komiteto 

Darbuotė
Į Atsiųsta]

Pranešimas
PRANAS L. SAVICKAS turi garbės pra
nešti savo draugams ir klientams kad fir
ma po vardu Dargis & Savickas kurios ofi
sas buvo po N r. 726 West 18th St., tapo lik
viduota ir kad po tuo pačiu adresu Pratfas 
L. Savickas veda ir ves bizrfį sekančiose ša
kose :

Namų, lotų ir farmų pardavimo, 
pirkimo bei mainymo;
Skolina pinigus ant 1-mų ir 2-rų 
morgičių;
Apdraudžia namus, rakandus ir 
automobilius geriausiose kompani
jose ;

kuogra
— Sų

f tęs; ’
Parduoda laivakortes;

. Siunčia pinigus; z
Padaro ir paliudija įvairius doku
mentus, daviernastis, etc.;
Egzaminuoja abstraktus;’ir atlie
ka įvairius kitus darbus.

Teisingas, greitas, pigus ir sąžiningas pa
tarnavimas visiems yra suteikiamas pas:

F rank L. Savickas
REAL ESTATE

726 W. 18th St. Chicago, III
Phone Canal 1603

. . —i

i

3514-16 Rooaevelt Rd 
Arti St. I4>uis Avė. 

chicago, ill.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Tel. Kedzie 8902

Šių metų gegužės mėn. 28-Xą 
dieną Pasaulinės Parodos Lietu
vių Komitetas apsvarstęs 
“Amerikos Lietuvių Dienos’ 
28-to rugp. š. m. iškilmių pro
gramų nutarė: “Amerikos Lie
tuvių Dienos” 28-8-26 iškilmės 
sudaro šios trys pagrindinės da
lys: *

1 — Dideliausia ir 
žiausia manifestacija; 2
vienytų Amerikos Valstijų svei
kinimas iš'priežasties 150 metų 
nepriklausomybės apVaikščioji- 
mo;3 — Lietuvių dienos tautiš
ki šokiai ir baletai.

Sekmingesniam programos 
įvykinimui ir potagesnio dar
bavimosi delei nutarta sutverti 
sekančios komisijos: 1 — Mani
festacijos, — Finansų, — 3 Or
ganizacijos, 4 — “Dainoj Die
nos” ir 5 — Presos.

Šios komisijos, išskyrus,Pre
sos Komisiją, išdirba projektus, 
patiekia juos apsvarstyti Bend
ram Komitetui ir užtvirtinus 
rūpinas įgyvendinti. Kad i 
įtraukti daugiau žmonių darban! 
ir labiau sūpuoll'ąrizuoti savo| 

 

veikimų, nutarta :\į komisijas 
kooptuoti naujų* narii) Siyz spren
džiamuoju balsu. Ypač noriai 
priimti tinkamus darbui 
tų draugijų atstovus, kurios ko
mitetą remia stambesnėmis au
komis ir kooptuojama susitarus 
su draugijomis, kaipo jųjų at
stovais.

Kiekveinai iš komisijų komi
tetas skiria pirmininką ir jam 
paveda sudaryti komisijų. Ir 
taip: 1 -- Manifestacijos komi
teto pirm. 
Kaulakis; 2 
Užumeckas 
cijps ir Presos

I paliekama sekančiam Bendro 
j Komiteto posėdžiui.

Kalbant apie 4-tą paragrafų, 
“Dainos Dienos” klausimų, ma
loniai komiteto išklausyta pra
nešimai vietos vargonininko p. 
Modelio, kun. S. Draugelio ir S. 
Kvietkaus: 1-mas, vargon. Mo
delis pranešė: “Dainavimo krau-. 
sime jau jis yra padaręs tam 
tikrų žygių. Pasekmės geres
nės negu buvo galima tikėtis: 

[jaunimas labai noriai sutinka 
[dainuoti; jau 17 naujų' vyrų įsi- 
Įrašė choraii ir patys nutarė vie- 
Įni kitus prikalbinti; ūpas labai 
[geras. Kiti vietos vargoninin
kai irgi pritaria. Philadelphie- 

I Čiai su priemiesčiais sudaro į 
Į 300 dainininkų”. £-ras, kun. S. 
[Draugelis pareiškia, kąd nuvy- 
| kęs Pittsburgh’an, A. L. R. K. 
[ Susivienijimo *Seiman kalbėjosi 
| ir su ten dalyvavusiais vargo- 
[nininkais, kurie pareiškė nepa- 
| prasto prielankumo ypač pp. St. 
| Prąnckietis ir L. 
| Pittsburgiečiams- nors 
| bet prižadėjo iš geriausių daini- 
[ ninku sudaryti chorų iš 40 as
menų ir atvykti Philadelphijon 
ir net konkurse dalyvauti, jei 
tik jis įvyks. Varg. Stugaitis iš 
Wilkes-Barre, Pa., pasižadėjo 
paraginti mainierius ir su savo 
choru dalyvauti “Lietuvių Die
noje”. Ypač pažymėtina yra, 
kad minėti vargonininkai pareiš
kė nuomones, kad jų daininin
kai sutiks atvykti “Lietuvių 
Dienon” savo lėšomis.

Garbė Pittsburgiečiams ir ten 
dalyvavusiems' vargonininkams, 
kurie savo prielankumu “Lietu
vių Dienos” klausimų šiam rei
kale tiek pastūmėjo, kad prida
vė drąsos komitetui vėl jį svar
styti ir eiti prie teigiamų pa
sekmių. 8-čias, S. Kvietkus pa
reiškė, kad jisai buvo ęhester, 
Pa., ir iš ten choras iš 50 asme
nų pasižadėjo dalyvauti.

Komitetas išklausęs šių pra
nešimų, turėdamas omenyje, 
kad Vargonininkų Sąjunga, dė
lei tam tikrų tekniškų priėžas- 
člų, atsisako imties “Dainos 
Dienos” programo vykinimo, 
bet pažada savo prielankumų, 
bei paramą, nutarė imties pa
tys to darbo. Kad paraginti 
Amerikos lietuvių jaunimu da
lyvauti šioje istoriškoje dienoje, 
komitetas nelaukdamas iki bus 
sutverta “Dienos Dainos” ko
misija, priėmė šiuoą principinius 
dėsnius, kuriuos busimoji komi
sija turės įgyvendint: 1-mas,’ 
.atvykusioms dainininkams duo
ki veltui nakvynę; 2-ras, daryti 
chorų konkursą su premijomis; 
3-čias, chorvedžiams ir daininin
kams duoti specialius ženklelius, 
kuriuos pasiliktų ilgiems lai
kams kaipo atmintį; 4-tas, išlei
stom knygon, kurioje bus apra
šyta “Amerikos Lietuvių Die
nos” iškilmės, patalpyti chor
vedžių ir dainininkų—charų pa
veikslus bei vardui su pavardė
mis ir išdalyti atminčiai.

Presos Komisija

SUDIEV!

likos kleb. kun. J.
- Finansų — p. A.

į Organiza- 
kun. S. Drau

gelis ir 4 — “Dainos Dienos“ -

Senjulis. 
ir toli,

< Su Bzimdzi-Drimdzi, kaipo 
vienos jo dalyvių, važinėjau po

veik du metu. Įgijau daug pa
žįstamų, drau&ų. Dabar grįžtų 
tęvynėn Lietuvon ir liūdna da
rosi Jus, brangus broliai-sesės 
amerikiečiai, apleidžiant. Tiek 
čia smagių valandų prabėgo ar 
tai viešai nuo scenos Jums 
vaidinant, ar tai privatiškose 
sueigorfe, kurių musų pagerbi
mui Jus labai daug buvote su
ruošę.

Na, bet kų padarysi! Tariu 
Jums savo paskutinį nuoširdų 
ačiū už Jūsų širdingų ir tikrai 
lietuviškų vaišingumų! Jei kam 
teks būti Lietuvoje—nepamirš
kite, kad vienas JUiSŲ DZIMD- 
ZIŲ gyvena Kaune.

Sudiev!
—Viktoras Dineika.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva,zuž pigių 
kainų, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

.2

---- 1

p o

Naujos Rųšies 
Duoninis Pudingas

Duoninis pudingas yra visos šalies prieskonis, ir toks 
kurį visi mėgsta valgyt. Vienok yra daug skirtin
gų budy kaip jį ^pagaminti. Kiekviena šeimininkė 
turi savo receptą., Sekantį sykį kai darysit duoninį 
pudingą, bandykit daryti jį su Borden’s Evaporated 
Pienu. *

Jus nepažinsi! savo, pudingo, nes Borden’s Evaporat- 
ed Pienas priduos jam skonį riebumo kuris padarys 
jį naujos rųšies pudingu. Jeigu norėtumėt pasida- , 
ryti jį Borden budu, tuo budu kaip daro tūkstančiai 
šeimininkių, pabandykit šį receptų, kuris čia pa
duodama.
Ne tik vienų duoninį pudingų Borden’s Evaporated 
Pienas padarys naujos rųšies,bet jis taipgi padarys 
naujos rųšies smetonines zupes, smetonuotas daržo
ves, sosus, kiaušinienes, pyragus, pudingus, etc. 
Bandykit jį savo kavoje. Ji jums patiks labiau ne
gu kada nors pirmiau.

DUONINIS
PUDINGAS 

dėžė Borden’s Evaporated 
Pieno

puodukas vandens 
puodukai duonos trupinių 

(minkčtų)
% puoduko cukraus 

2 kiaušiniai
i/t puoduko cukraus 

lemeno skystimo ir tar
kuotos žievės v 

Jam arba jeily
Suplak kiautinių trynius Ke
rai, dadėk pieną )r vandenį, 
duonos trupinius, pusę puodu
ko cukraus ir sutarkuotą žievę 
ląmono, ir kepk nekarštame 
pečiuje iki nusistos. Uždenąk 
viršų su vaistų košele (Jeily 
arba jam), paskui su 'putomis 
išplaktomis M kiaušinių bal
tinių serai išplaktų su ket
virtadaliu puoduko cukraus ir 
šaukštuku lemono skystimo. 
|dėk j peč>) parudinimui pu
tų. Duok j stalą šaltų arba 
šiltą.

KUPONAS
Duona
Saldainiai
Žuvis

Mėsa 
Košelės 
Pajai

Pudingai 
Bosai 
Sriubos

Borden’a da
romas dviejų 
dydžių— au
galas (16 un
cijų) ir ma
žas (6 un
cijų).

evaporated 
MlLK

unsweeteneo

VAPORATEf
MILK

Vardas
6

Adrcsds. .............................. Lithuanian

Borden Building, New York

THE BORDEN COMPANY

ATMINKIT
Borden’s Evaporated Pie
nas yra dusyk riebesnis 
negu paprastas pienas. 
Jus turite naudot pusę 
vandens ir pusę Borden’s 
Evaporated Pieno jeigu 
norit naudoti < jj kaip pa
prastų pienų. Jeigu turit 
savo Receptų, kuris reika
lauja Smetonos, naudokit 
tiek Borden’s Evaporated 
Pieno kiek reikalauja 
Smetonos.

DYKAI
100,000 moterį) nuolatos pri
siunčia mums naujus receptus 
su Borden’s Evaporated Pienu. 
Jeigu jus norit žinoti kaip 
pasidaryt tuos Įvairius recep
tus su Borden’s fSpildykit ku
poną pažymėdamos kokių re
ceptų jums reikia, ir priaiųs- 
kit mums.

Amerikos Pavyzdinis

NEGALIT JO VIRŠYTI
Parduodamas visose krautuvėse

Dabar Laikas Pasirinkti
Sau Salę Vakarams

Draugijos kurios nori pasirinkti 
sau patogų laikų — savo pramogoms, 
tegul atsiliepia tuojaus.

M. A. Meldažis
2244 W. 23rd Place 

Tel. Canal 1068

Mėnesinių Išmokamų 
Kontraktų Reikia 

Bile Kokioje Sumoje
Musų kainos yra 5% iki 15% pi
gesnės negu kitur Cbicagoje. At- 
sineškit abstraktais ir kontraktus 
gatAvai dėl užbaigi|no deal. Atda-

Tel. Brunsvdck 9393

KAROLIS
NORKAITIS

Vienintėlis lietuvis auksorius North 
Sidėje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Qp- 
tometristas. / \
1850 W. North Avė., Chicago, 111.

National Property Co.
11 So. La Šalie Street , 

501 Roanoke Bldg., Central, 47.^

DR. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
i Dienomis: Canal

8110. NaktJ 
Drexel 09M)

Boulevard 4186
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonai:

METROPOLITAN 
'ELECTRIC SIIOP

Šviesos ir drūtų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys

2215 W. 22nd St., Chicago
Phone Canal 2501
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KIMBALL
Grojikliai Pianai

Dzimdzi-Drimdzi 
gastrolės

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad KimbaŲ (lia
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus dėl išgrojimo ne
palyginamai ištobulintą piano mu
ziką, be jokio specialio patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Į.engvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų
Resolute, Reliance, Albert

Bailia, Deutachland
Hamburg

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

Cleveland, Węstphalia,
Thuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

Bašo A. Vanagaitis

“Pagalbas
Vadinasi, Bostone pagrabas.

gi? Ant Lietuvių Svetainės du
rų, užrašyta kortelė su parašu: 
‘Dzimdzių Pagrabas”...

Soutbbostoniečiai neatsiliko 
uio eliįcagiečių ir net subytino. 
Ką tu jiems padarysi! Susirin
ko b<‘ut kapd rinktinės publikos 
ir pradėjo dzimdziams “reg- 
liem” giedoti. Bagočius, Ge
gužis, Šidlauskas, Jenkinas, Ka- 
oočius, šalna, Korzonas ir dau
gybė kitų, kurių pavardžių ne
pamenu (atsiprašau už blogą 
Atmintį), susirinko birželio 
Apie 9 vai. Lietuvių Svetainėn 
aidoti dzimdzius. Prisėjo nlums, 

nusilenkti ir leisti 
boti.

Bostonas mus 
prastai. Visai ir 
sutiktuvių su 
dinimu. 
pino iš 
geralės, 
kitais 
nariais
ui gyvybe ir marybe, o Bago- 
Sus užfiimlino pamokslą.

Juokingais išvadžiojimais į 
jrabą ir posmertinį gyvenimą 

net pats apsiverkė 
Dikinį. Gaila buvo 

kuriems išgaravus iš 
paliks didi tuštuma, 
pajus, nes dzimdziai 
atjaunino, pridavė 

dirbti
visus, net ir 

krau-

(Tęsinys)

Lietuviai Advokatai
t

Neapleiskite Savo Galvos * 
Odos

„Gražus veidas, bet o, kokia, galva I“
Ar kuomet nugirdote k,; nors taip sa* 

kant apie jus?
Nagams palitura, pudra, lupoms Ir 

veidams <l .žai... visa tai randa vieta ant 
jūsų pasidabhiimo stalelio. O kaip su

Pleiskanų mirtinas priešas
I.ygiai tiek pat reiškia' turfti nešvarų veidų, kaip ir nešvarių galvos 

odų, lodei kad pleiskanom nesislepia.
Kufflcs pageilifs jums atsikratyti pleiskanų i savaitę aty dešimtį dienų 

laiko. Pamėginkite jį.
65c. vaistinėse, arba -pasiųskite 75c. tiesiai j laboratorijų.

F. AD RICHTER & CO.
BERRY & SO. 5th STS. , BROOKLYN. N. Y.

[Pacific and Atlantic Photo] 
ir George Lloyd, naujasis 
[lijos komisionierius Egip-

NAUJIENOS, Chicago, II

vare j kapus džiovos liga, to
dėl butų gėda mums pagrabuoti
Ddkinj. ,

Užteks. Grįšiu prie dzinulzių 
pagrabo. Po aukų mes padai- 
navom keletą dainų. Pasišokę, 
pasidainavę, ja11 PO dvyliktos

vai. skirstėmės namučių. J6n- ę 
niuo “armobilis” parvežė tiesiai, 
j jo lovą, kur teko sapnuoti, 
tiesą, be kurios pasaulis jau eg
zistuoju tuksiančius metų... Ir 
žmonių-gi esama!...

(Bus daugiau) “OREMUS”
Chemical Laboratory

šitoj Laboratorijoj yra išdirbamos 
garsios gyduolės, kurios greitai ir 
labai pasekmingai gydo sekamas 
ligas, kaip ve: 1) "Oremus’* lašai 
nuo pilvelio ligų, kurie labai grei
tai ir užtikrinančiai išgydo užsi- 
senėjusias pilvelio ligttR, kaip ve: 
užkietėjimų vidurių (Dyspepsia), 
nes pilvelis tada pradeda virškin
ti ir prašalina skausmus iš vidu
rių. Kaina bonkutei 75c su pri- 
siuntimu 85c. 2) “Oremus” lašai 
nuo pilvelio ligų, kaip ve: nuo uŽ- 
sišaldymo vidurių (Catharo) ir 
nuo gasų, kurie susirenka žmo
gaus viduriuose nuo, kasdieninių 
musų valgių, greitai ir užtikrinan
čiai prašalina gasus ir skausmus 

, iŠ vidurių. Bonkutė kainuoja 75c 
su prisiuntimu 85c. Šie vaistui yra 
išdirbami

Oremus Chemical • 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
i 3313 So. Halsted Street

Chicago, III.

Tel. Blrd. 3138 
M. WoitkieTic*- 

BAN1S
JlMUšERKA 

Pūekmingai pa
tarnauja mot** 
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Pritaiko 
Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

DR. G. SERNER
Optometrist

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

Nedėlioj 9 iki 12 ryte
3265 So. Halsted St.

Ant 2 lubų

save pagra-

sutiko nepa- 
nesepnavom 

pagrabo” užva- 
šidlauskas tuoj paru-

savo drugštoriaus gin- 
Gegužis su Jenkinu ir 
Cbamber of Commerce 
kitus liuksus- parūpino

izimdzių, 
nusiminęs

(birbė jums aukautojams, ku
rie neatsižvelgdami į niekų, pa
gerbei ir sušelpei artistų, ku
ris- visą laikų darbavosi ne par
tijai, o tėvynei savo Lietuvai! 
Aš tikiu, kad “Darbininko” ne
kurto. šulai pažins klaidą ir ją 
atitaisys, Galėjo art. .1. Diki- 
nis būti kitų pažiūrų žmogus, 
galėjo asmeniškai jsipykti vie
nam kitam, bet jam rimtai su
sirgus reikėtų užmiršti visą ir 
pagelbėti ligoniui, kuris taip 
pavojingai, serga jaunose die
nose. Nelaimėj reikia gelbėti 
savo artimą, nes tai musų prie
volė ne Yik krikščioniška, bet ir 
žmoniška.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miestu Ofisas
127 N. Dearbom St., Room 1111-13 

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

Gyvenimo V i ei a
3323 South Halsted St.

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

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Te!.: Hyde Park <3395

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be
Operacijos

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

, Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Gvarantuojame išgydymą ant yi-> 
sados be operacijos, skausmo, plo
vinio, ar išlikimo iš darbo.

Daugelį išgydeme vienu sykiu 
Neišgydom - Nemokat 

IšegzaminavimaH ir patairymai 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE
505 So. State St.

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

Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne
dėlioj nuoz9 iki 12 dieną.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4600

K. JURGELIONIS 
A D V O K A TA S 

Miesto ofisas
190 No. State St., »oom 1012 

„Tel. Dearbom 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose 
atraktai. — Ingaliojimai. 
kola

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzinnas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbom St. Room 1538
Tetephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600
.......... ............ Į. Į. ■ „L,

Antrajai pusei bostoniečių 
reikėtų rimčiau pagalvoti ir su- 
švelnyti žmoniškumo jausmus. 
Daugelį lietuvių darbuotojų nu-

k

Ab- 
Pas- 

pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Amerikos, 
) ją visi 
itgaivino, 
ūpo, energijos ir noro
Lietuvos naudai 
tuos, kurių lietuviškas 
ns buvo užšalęs.

P. BagoČius pasakė gražų pa
mokslėlį, tokį, kokio mes visai 
nesitikėjom. Mes ir nežinojom, 
kad tiek naudos išeivijai atne- 
’iėm. - • *

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: x 

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

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

SPECIALISTAS z cgzaminAvojimą 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

LIETUVIAI DAKTARAI

*r

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

rz J J 5 9 ikt 11 vai. ryte;r alandos į nuo g va,> va|tare

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6890

Vnk. 3223 S. Halsted St., ChicaC<>

Telefonas
DR.

3241

Parduota ją>i 75 milionai.

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

n 
Tel.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Ree, 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1986. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

Valandos: X—-8 jx> piet, *Z----- 8 Nrahc.
daliomis ir Svenadieniais 1O—12 <ilen.

$ono,s new y()r- /II 1K<) 1KI KAU" U VU NO IR ATGAL
Plūs H. S. Revenue takiai

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American Lines 
(Haniman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
177 N. Michigan AvCnue

t

YANKEE 
$1.75

Mėgiamiausias
Laikrodėlis Pasauly

T'AAUGIAU žmonių yra ji 
•Lx pasirinkę, -ir užmokėję 
pinigus,—negu už bile kitą 
padaromą laikrodėlį.

Tikrenybėje, 15 tūkstančių 
žmonių perka Ingersoll lai
krodėlius kas - darbo dieną, 
arba keturius ir pusę niilionų 
per metus—išviso 75 milionus 
iki šiam laikui.

Ant Ingersoll galite pasiti
kėti, jie gražiai išrodo ir 
nebrangus.

Jie Garantuoti. Kitos rūšys

B. Kanne’s Fair 
HARDVvARE IR NAMŲ PAPUO

ŠIMO REIKMENYS
Gaso fitingai, Maleva, Alyva ir 

Langų Stiklai.
Nusipirkite geriausios maišytos 

malevos galionui ..............  $1.85
Calcimine visokių spalvų sva

rui .......................................... 6'/iC
Blekinės buteliams kepuraitės 

svarui ...................................... 19c
3345-49 So. Halsted Etą
Phone Boulevard 7022

Bet negana vaišių, pamokslų. 
Ar nppasipils aukos Dikiniui?! 
čia tai Bostonas suplįekė Cbi- 
cagą. Jenkinas tiloi 50 dol. už
registravo, Dr. Kapočius 80 dol., 
Šidlauskas 25 ir taip visa eilė 
kitų, kurių pavardės > bus pažy
mėtos. Viso surinkta 136 dol. 
pinigais (neįskaitant dr. Kapo
čiaus HO dol., kuriuos Dikinis 

buvo skolingas) ir tie pinigai 
nutarta pasiųsti tiesiai į Lietu
vą .1. Dikinio šeimynai. Stebė
tina auka! Dauguma aukauto
ji' yra laisvaamniai, o jie daug 
širdingiau ir žmoniškiau pasi
elgė už nekurtuos darbininkie- 

kurie net draudžia laik- 
minėti Dikinio vardą, 
padėka už tai, kad' tas 

bedribdamas “Darbinin- 
džiova užsipelnė. ’

.m Case of Good 
k Judgmcnt y

Reikalaukite šio 
Naujo

Šviesus,' Tamsus 
Tonikas

Vi.ųjtJ Pirkit J] |

čius 
raščiul 
Tai ir 
vyras 
ke” ta

Santai Midj 
SUSTABDO 
SKAUSMĄ

Saugokis mrmėgdžio 
j imu. Pastebėk žod 
“Midy”. Parsąluodi 
visose vaistinyčiose.

JIS KALBA!
Fedro, Bra- 
kuomet jis 

laikė prie ausies prisidėjęs ragelį Alextlnder Graham 
Bell’s telefono ir paskiau rodydamas Philadelphijos cen- 
tennial parodoje, kuomet jaunas išradėjas, kiek biskį to
liau, kalbėjo į transmiterį. •

Laikas dar nėra išnaikinęs tos dramos nuo scenos ar
ba karaliaus pareiškimą tiesos. Penkiasdešimtis metų 
jau nuo to laiko praėjo. Bet svarbi dovana žmonijos pro
gresui, tai yra išvystymas Bell’s idėjos į j^sos Šalies te
lefonų .patarnavimą. Bet pastebėtinas dalykas yra tas, 
kad perduodamas žmogaus balsas penkiasdešimtis metų 
tam atgal — jis ir dabar dar kalba. .

štai kur yra didelė vertė kiekvienam žmogui ir visai 
šaliai. Jis suteikia, kaip niekas kitas negali to padary
ti, būdą perdavimo balso į tolimas šalis, privačiai ir be 
sutrukdymų, asmeninius tonus žmonių balso. Jis atvaiz
dina asmenį. Jis sujungia. milionus Amerikiečių, kurie 
yra atskirti ir toli vienas nuo kito, į vieną didelį drau
gišką pasikalbėjimą.

JIS KALBA!” sušuko iš nusistebėjimo Dojn 
zilijos Karalius, vieną Birželio dieną 1876,

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

One Policy

BELL SYSTEM
One System Universal Service

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

ayti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

oulevard 1939
A. BRENZA

fiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 
ir 6:80 iki 9:80 vakare 

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

A. A. OLIS
Advokatas

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

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
' PStnyčios.

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 
' visokias legališkas popieras.

Tel. Brunswick 9243

Kazimieras S. VViczas
Lietuvis Advokatas

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

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

Ofi«o valandos nuo 9 iki 5 
ir nuo 7 iki 9 vakaro

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 

' NAUJIENAS. — Lietu- 
vos įmones Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633
Ultraviolėtinė Šviesa ir diathermia

-

DR. 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 l ........... —.7—.. , ,/

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

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

Vienas skaitytojoj r * skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiu, per menes j, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datojnis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmamymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

Atkirp čia
Data: Birželis 9, 1926

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS' DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SU 
Chicago, Hl.

Naujienų Spaustuvė
yra Unijinė Spaustuvė.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Ai 
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. Yuszkiewicz, 

1407 Milwaukee Avė., 2 fi.
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NAUJIENOS
Ihe LJku'aian Daily News 

fVblished Daily Except Sunday 
by the Lithuanian Daily N«wa Pub. 
Co. Ine.

Edi U) r P. GRIGAITIS

1738 So«th Halsted SUMA 
C kdeafo, UL

Telephone Reosevelt 8500

Subscription Kates i
$8.00 per year in Canada.
37.00 per year outside of Cbicago.
$8.01 per year in Cbicago.

3c. per copy.

“PRANAšYSTft” IŠSIPILDĖ
.76

Entered au Second Claaa Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., andai* the act of 
March 8rd 1879. /

Naujienos eina kasdien, iisldriant 
sekmadeinius. Leidiia Naujienų Beą- 
drovi, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonasi Rooserelt 8600.

Chicagoje — paltu: 
Metams .................................„ $8.00

Užsimokėjimo kainai
Pusei metų ______________  4.00
Trims mėnesiams __________  $2.10
Oriem mtaesiams ...............  1.60
Vienam minėsi ui .........

Chicagoje per nešioto  jusi
Viena kopija ..................  8c
Savaitei _________   18c
Minėsi ui 76c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje,
paltu:K

Metams .....................    $7.00
Pusei metų _______   8.50
Trims mėnesiams___ —.......  1.75
Dviem minesiam_____________ 1.25
Vienam mineaiui__ ________   .75

Lietuvon Ir kitur uisieniuosei 
(Atpiginta)

Metams ............ $8.0$
Pusei metų ......—- --------------- - 4.00
Trims mėnesiams —___ __  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su uisakymu.

SOCIALDEMOKRATAI, MATYT, KOOPERUOJA 
SU LIAUDININKAIS

už kun. Ke-

šitaip iš vie- 
j kitą nepul-

rašė:

TAI TAU IR “BENDRAS FRONTAS

BENDRI KOMUNISTŲ IR ŽVALGYBININKŲ 
KANDIDATŲ SURAŠAI

Lt lt .• ,• Lt

MASKVOS ARMIJOS” GALYBĖ

Jeigu Grinius išrinktas Lietuvės prezidentu, o Sleže
vičiui pavesta sudaryt ministerių kabinetą, tai reikia ma
nyt, kad socialdemokratų "partija priėmė vai. liaudinin
kų centro kvietimą ir nutarė dalyvaut valdžioje. Tai bu
tų sveikintinas žinksnis.

Tie, kurie darbavosi tikslu nuversti klerikalų vald
žią, turėjo būt pasiryžę po šito tikslo pasiekimo patys im
ti valdžią j savo rankas. Kitaip butų nei šis, nei tas.

“Laisvė”, kuri pirma burnojo Lietuvos socialdemo
kratus už tai, kad jie atsisakė priimti komunistų “ben
dro fronto” pasiūlymą, dabar šaukia, kad nesą jokio 
skirtumo tarpe socialdemokratų ir klerikalų. Senai, gir
di, esą “įrodyta”, kad socialdemokratai dirbą išvien net 
su žvalgyba.

Kaipgi tuomet suprast tą “bendro fronto” siūlymą?

Tas pats raudonųjų biznierių organas tečiaus pripa
žįsta, kad žvalgybininkų vardai figūravo kandidatų są
rašuose greta su komunistų vardais. Jisai rašo:

“Įvairiose vietose jie (klerikalai) nusikopijavo pa
žangių darbininkų ir valstiečių vardus ir ant Darbi
ninkų bei Sodžiaus biednuomenės sąrašų užrioglino 
žvalgybininkus”.
Kad klerikalai “nusikopijavo” komunistų kandida

tų vardus, tai yra tiktai spėjimas, ir dagi labai abejoti
nos vertės. Kandidatų sąrašai juk yra skelbiami viešai; 
kiekvienas gali juos matyti. Ir jeigu pasirodo, kad į są
rašą yra įtrauktas vardas žmogaus, kuris nesutiko sta
tyt savo kandidatūrą, tai jisai turi teisę pareikalaut, kad 
jo vardas butų išbrauktas. Kodėl gi komunistiniai ‘‘pa
žangieji darbininkai ir valstiečiai” neužprotestavo prieš 
neteisėtą jų vardo naudojimą?“ Jų protestas butų tuos są
rašus pavertęs niekais.

Jeigu komunistų kandidatų vardai paliko sąrašuose 
kartu su žvalgybininkų vardais, tai aišku, kad tie sąra
šai buvo sudaryti ne be komunistų žinios.

UctuvM ^prezidentu išrink
tas Dr. Kazys Grinius.

Gegužės 12 d., kuomet dar 
tiktai “Naujienos” buvo gavu
sios pirmą žinią apie klerikalų 
pralaimėjimą Seimo rinkimuo
se, jos jau išreiškė nuomonę, 
kad Lietuvos prezidentu vei
kiausia bus p. Grinius.

Kritikuodamos “Vienybės” 
korespondento Lietuvoje tvirti-* 
nimą, kad stipriausi kandida
tai į prezidentus esą Petras 
Leomts ir Antanas Smetona, 
“Naujienos

“Jeigu opozicija laimėjo 
rinkimus, 
ar Leonas bus išrinktas pre
zidentu. Tautininkai ir pa
žangiečiai greičiaus rems 
Smetoną, negu Leoną. Bet 
Seime jų vargiai bus daug. 
Stipriausios partijos opozici
joje yra liaudininkai ir so
cialdemokratai. Naujam Sei
me jos gal turės daugumą 
arba netoli, to.- Kam tuomet 
liaudininkai turėtų statyti 
prezidentu p. Leoną, santa- 
rietį, kuomet jie turi kandi
datų ir savo partijoje — 
pav. Dr. K. Grinių arba Dr. 
Joną Staugaitį?

“Socialdemokratai veikiau
sia remtų Griniaus kandida
tūrą. Dn K. Grinius turi, be 
to, gerą vardą ir tarpe tau
tinių mažumų, ypač tarpe 
žydų, kuriuos jisai, kaipo il
gus metus praktikavęs gydy
tojas, gerai pažįsta (ir mo
ka žydų kalbą).

“Dr. K. Grinius po didžio
jo karo pusėtinai sudešinėjo. 
Bet kai pernai vasarą kleri
kalai su policijos pagalba iš
metė jį iš Seimo posėdžio, 
tai jo vardas pažangioje vi
suomenėje vėl žymiai pakilo. 
Tik kas žin, kokia jo dabar 
sveikata? Anąmet buvo labai 
nusilpusios jo akys, ir jisai 
turėjo važiuoti į užsienį gy
dytis.”
Taigi “Naujienų” spėjimas 

išsipildė.
Jeigu D r. 

kandidatūra 
matyt, jisai 
kuo galima
nes jisai yra vienas padoriau
sių žmonių ir nuoširdžiausių 
darbuotojų Lietuvoje.

Yra, be abejonės, nemaža gar
bė žmogui patekti į respubli
kos prezidento vietą. Bet D-rui 
Griniui tos garbės tur-but nie
kas nepavydi, nes jisai garbės 
niekuomet neieškojo. Per visą 
savo ilgoką gyvenimą (jam da
bar, rodos, jau 59 metai) jisai 
dirbo tą darbą, kurį laikė savo 
pareiga, nelaukdamas už tai 
atlyginimo.

Per ilgus* metus, kuomet 
daugelis darbartinių Lietuvos 
veikėjų dar tiktai lankė mokyk
las, Kazys Grinius skleidė liau
dyje pažangiosios demokrati
jos idėjas, nepaisydamas to, 
kad kunigai skelbė jam boiko
tą, o caro policija sekiojo jo 
žinksnius, tykodama progos 
prie jo prisikabinti. Mariampo- 
lėje jo namas, kur radosi ir li

 

gonių priėmimo kambariai, sto

 

vėjo kaii\tik prieš bažnyčią ir 
lioštorių. Bet Gri- 

kompromisų su

tai mes abejojame,

K. Grinius priėmė 
į prezidentus, tai, 
jaučiasi sveikas,— 
tiktai pasidžiaugti,

Kadangi pati “Laisvė” pripažįsta, kad buvo tokių 
kandidatų sąrašų, kuriuose komunistų vardai stovėjo 
greta su žvalgybininkų vardais, tai kaip galima reika
lauti, kad pašaliniai žmonės atskirtų, kur baigiasi komu
nistų partija, o kur prasideda žvalgyba?

Juo labiaus tatai'sunku atskirti, kad ir žvalgybinin
kai ir komunistai ddžnai visai vienodai kalba. Jie taip 
vieni, kaip ir antri daugiausia keikia socialistus ir nie
kina demokratybę. Jie taip vieni, kaip ir antri grūmoja 
kumščia ir skelbia smurtą. Jie vieni ir antri užsiima pro
vokacijomis.

Ir jie abeji dabar dantims griežia iš piktumo, kad
socialdemokratai laimėjo.

Kuolai turi juoktis, kada komunistų organas pasa-

x “Prieš komunistų pasirodymą rinkimuose social
demokratai ne mažiau drebėjo už klerikalus”.*
Iš tiesų yra prieš ką drebėt. Iš kokio miliono paduo

tų Seimo rinkimuose balsų komunistai gavo viso — apie 
17,000. Baisi galybė, nėra ko ir bekalbėti!

Pirmojo Seimo rinkimuose komunistai buvo gavę 
apie 57,000 balsų. Antrojo Seimo rinkimuose — apie 33,- 
000. O dabar jau tik 17,000. 'Reikia dar vienų rinkimų, ir 
“Maskvos armija” Lietuvoje susilygins su kero. , ,

Marijonų 
nius nedar 
kunigais, nejb į bažnyčią pasi
rodyti par 
duotų jam ‘/uždirbti”. Jisai bu
vo įsiti 
si t r-žihojo. 
vis (tiek- gerbė 

prieš jį 
daug\ pakenkti.
tacfia

ijonims, kad jie

š laisvamanis ir vi- 
Bet žmonės jį 
ir kunigų 
negalėjo

agi- 
jam

Garsinkities Naujienose

čia, apsisukęs, jisai su jais vėl 
sėbrauja ir daro bendrus poli
tinius “skymus”. Per keletą 
paskutinių metų savo buvimo 
Amerikoje p. Miupas buvo pa
sidaręs aršesnis 
mėšį.

Dtr. K. Grinius 
uos kraštutinybės
dinėja. Teisingų tikinčiųjų žmo
nių reikalus jisai neniekina; 
bet kartu mes tikimės, kad ji
sai pavartos savo įtaką valsty
bėje tam, kad paliuosavus liau
dį nuo kunigijos jungo. Jisai 
parems Lietuvos demokratijos 
reikalavimą, kad butų paliau
ta mokėt algas kunigams iš 
valstybės iždo, kad iš mokyk
lų butų Iššluota klerikališkas 
šlamštas ir kad Lietuvos res
publika nutrauktų visus ryšius 
su lenkų agentu, Romos papa.

Naujamjam Lietuvos prezi
dentui mes linkime geros 
katos ir pasisekimo.

s vei-

JĖZUITAI LIETUVOJE
LĖJA, JUODAŠIMČIUS

AUK-

Lietuvos laikraščiuose buvo 
paskelbta, kad tarpe “fašisti
nių” atsišaukimų platintojų IhK 
vę pastebėta ir Kauno jėzuitų 
gimnazijos mokinių. Del šito 
paskelbimo, vienas tos gimna
zijos globėjų, pulk, leitenan
tas Glovackis, iškėlė viešą “pro
testą” ir pareikalavo, kad butų 
įvardinti tie' mokiniai, kurie 
buvo apkaltinti.

Atsakydamos ; į Glovackio 
reikalavimą, “L. žinios” įdėjo 
pareiškimą (118-am numery
je), kad jos paduoda krimina
lių proklamacijų platintojų var
dus, idant valstybės 
(prokuroras) galėti) 
tį “fašizmo” lizdą, 
tarp kito sakoma:

“Mes ir šiame

gynėjas- 
susekti pa- 
Pareiškime

■ ...........  111 ■ 11 111-11
' Į

Realinę Gimnaziją ir atėmė vai- 
stybinę pašalpą Panevėžio mo-| 
kytojų seminarijai. Na? o kad1 
dabar naujoji valdžia ims ir| 
uždarys jėzuitų gimnaziją ir 
ki£as klerikalų įstaigas, kur ta 
kriminale “literatūra” bup 
skleidžiama — ką tuomet pa
sakys kunigėliai?

Ar nerašys tuomet Chicagos
“Draugaę”, kad bedieviai per- kasdien, turėti namus ir mainy- minus nejudri ir melaginga, 
sekioja katalikus”? Ar nešauks ti rubus sulyg galimybės daž- Pas ją buvo tokios didelės, nai- 
jisai ir jo vienminčiai, kad Lie- niau.
tuvoje “nebėra laisvės?” ja.

Tečiaus tos žvėriškos prokla
macijos autoriai ir skleidėjai 
turi būt surasti ir nubausti I

Klad Farrer. Vertė Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo
(ROMANAS)

(Tęsinys)

Gyventi — reiškia valgyti lurbut todėl, kad perdaug nUsi-

įvairenybes
AUTOMOBILIŲ KARALIŲ 
ANEKDOTIŠKAS KARAS

Visa tai brangiai kainuo-'vios akys, kad niekas jau joms 
Tokiu budu, supratimas 1 netikėjo. Prie to dar žmogus, 

gyvenimo privedamas prie to, kuris tamstai niekuomet nieka- 
kad turėti galimybės leisti pini- me nepadės. “Biaurenybė, bet, 
gus, daugiau ar mažiau, bet laimei, baili”, taip keturiais žo- 
visuomet pinigus, be pailsio ir džiais, charakterizavo seserį Lu- 
atsikvėpimo. Gyventi —- reiš-lu... 
kia mokėti, nuo lopšio iki kars
to. Kad mokėti,. j “ * 
arba tikriau — uždirbti. Musų. briunėte, tiek tamsia, kad pa
laikais maža- žmonių, nereika- 'saulis ne be pamato stebėjosi... 
laujančių uždarbio. Mimi Tirle- ir daugelis dargi nekukliai juo- 
mont ir jos seserys, žinoma, ne-jkavo: ištikrųjų, papa buvo 
darė išimties. Visi vaikai ir ne-' blondinu, maman ir Lili, ir Mi- 
maža mergaičių svajoja apie mi, — visos buvo* blondinėmis... 
uždarbį. Ir visgi dar nemirė Bet dėlei to plaukai Lulu nesi- 
įprotis, kad mergaitės apvesdi- darė mažiau juodi, ir oda ma
na .su savim vyrus, kurie joms žiau rusva... Lulu visai nebuvo 
uždirba... Tat: gyventi — tai panaši į Lili!... Atvira iki šiurk- 
rasti sau vyrą... Matušė netaip štumo, iki žiaurumo, ir prie to 
jau suklydo. Taip, bet rasti vy- pavydi beprotingai. Aišku, kad 
rą, kuris jums tinka, netaip jau Lili ir Lulu neapkentė viena ki- 
lengva, o išeiti už žmogaus, ku- tos. Ir buvo stebuklu, kad Mi- 
ris jums netinka, manote links- rni iki šiol sugyveno be ypatin- 
ma?„. • / -gų nemalonumų šalę to verdan-

Ir Mimi, susirietus kėdėje, čio nedraugingumo, buvusio 
svarstė savo šansus už ir prieš. Boliui kasdieniu šaltiniu pasi- 

Kraitis?... Geriau apie’jį ne- linksminimo. Tiktai papa ir 
kalbėsime... Nūdien taip mažai maman nieko nežinojo apie tą 
kraičių, apie kuriuos veyta pri- nedraugingumą; nors dargi te- 
siminti... Šeimyna?... O, taip, ta. Zoja apiė jį spėjo. Spręski- 
apie ją verta pakalbėti, šeimy- te tat apie gyventojus Bolio *ir, 
na turi didesnę reikšmę, negu ž varbiausia, jo gyventojas... 
kraitis. Gaflingąs tėvas, rimti Į Priėmus visa tai domėn, aiš- 
broliai — kiek švitalų lošime ku, kad jungtuvės Mimi negalė*- 
mergaitės, siekiančių x ištekėti, jo pasidaryti pačios savaime... 
Bet... deja! Yra daug bešvitali- j Štai kodėl Mimi vis giliau 
nių lošimų... .skendo į savo mąstymus.

IV.

•» Lulu — visai kitas dalykas, 
reikia turėti Pirmįausia, jinai buvo tamsia 
« • • ■ • ’ a a . . a « a « «

Žinomas Paryžiaus, automobi
lių fabrikantas Citroenas nese
nai išnuomojo *Eifelio bokštą, 
kuris bus pakeičiamas naktį į 
milžinišką šviesos reklamą. To
ji reklama turės įtikinti sve
timšalius, kad geriausias auto
mobilis yra ne “Fordas”, bet 
“Citroenas”. Tai darydamas, 
Citroenas keršija savo priesąii, 
kuris jam iškrėtė negerą šposą.

Fordas keliais mėnesiais prieš 
Eifelio bokštą Citroeno auto
mobilių garsinimą padarė savo 
Paryžiaus konkurentui nemalo
numą. Vieną dieną Paryžiaus 
knygų rinkoj pasirodė galybės 
gražiai aptaisytų brošiūrų. Jos 
buvo spausdintos New Yorke it 
buvo įvardytos: “Citroeno au
tomobilio istorija”. Jos turinys 
šitokis: • t

Citroen gavo vieną dieną laiš
ką iš 12 metų berniuko.z Jau
nuolis rašo, kad jis parnešęs 
iš mokyklos labai gerą pažymė
jimą ir už tai iš tėvo pinigų ga- 
vys automobiliui nusipirkti. Jo

nių lošimų...
Papa?... Puikus žmogus, 

bet truputį lengvaširdis ir fan- Į 
tazininkas. Papa uždirbdavo pi-1 

didžiausia svajonė senai buvusi nigus. Bet maman rasdavo, jog 
įsigyti “Citroeno” automobilį, to maža, ir kalbėdavo apie tai 

gražesni už dažniau, negu tai buvo būtina.. 
Amerikos automobilius. Sumą, Laipsniškai vieninteliu noru 
kurią jis turįs, nesahti tokia di- papa tapo girdėti apie tai ne- 
delė. Jis teturjs vos tik 3 f r. kiekvieną dieną... Kuklus, bet 
50 et. ir jis prašęsXitfeon jam neišpildomas noras. Svarbiau- 
pranešti, ar jis galėsiąs už šią sias negenimas buvo tame, kad 
sumą pirkti automobilį. ;papa, neturėdamas gyvenimo 

Citroenui laiško riurinys pa- pamėgimo ir užsitikėjimo savi- 
tiko ir norėdamas vaikui pa-^mi, įgavo negbrą įprotį: sviruo- 
daryti dovaną, atsakė laišku, ti. O buvimas tokio tėvo nela- 
liepdamas jam atvykti į jo ga- bai tai padeda jungtuvėms duk- 
ražą ir pasirinkti automobilį, terų...
Nurodytu laiku berniukas nu
vyksta į garažą, paduoda Cit- 
roenui, pinigus ir pradeda atsi-

atvejy pa
čius tuos auklėtinius laiky
dami vien tik iešmininkais, 
kenksmingos klerikalų poli
tikos mokyklose aukomis, pa
tenkiname pono Glovackio 
geidavimą tik su ta sąlyga, 
kad Prokuratūrai butų leng
viau dari kasti ligi to ‘Fašistų 
komiteto’, ligi to lizdo, ku
rio dvokimas tas nelaimingas 
aukas taip plačiai sugangre- 
navo.

“Auklėtinių pavardės: Si- 
manas Nigrinas ir Jonas Gu
doms — abudu gyvena p. 
Vailokaičio Kinderiškių dva
re.

“Liudvinave fašistų atsi
šaukimus platino pavasari
ninkas Bronius Miliūnas ir 
klebono vežėjas Juozas Ba- 
laika.”
Reiškia, yra faktas, kad Kau

no jėzuitų gimnazijos mokiniai 
platino juodašimtiškus, lape
lius, kurstančius prie žudynių 
ir padegimų.

“Naujienose” jau buvo ta 
proklamacija perspausdinta, kad 
skaitytojai ^matytų, kokią pur
viną agitaciją varė Lietuvoje 
klerikalai. Tarp ko kito toje 
proklamacijoje randame šito
kių sakinių:.

* ’ i

“Žinokite visi ir pasakyki
te tai kitiems: Vos tik socia
listai ir žydai gaus daugumą 
Seime, mes tuoj pakelsime 
baisų gaisrą visoj Lietuvoj. 
Mes kardu ir ugnimi aplan
kysime visas vietas, kur ran
dasi bent vienas socialistus 
žydbernis arba jiems prijau
čiantis. Laiqičs socialistai ir 
žydai, ir bematant patekės 
kraujo upeliai ir nušvis mies
tų ir kaimų padangės dide
liais gaisrais! Geriau mirsi
me garbingoj kovoj, bet nę- 
vergausime žydams ir socia
listams. \,

“Tad ruoškitės visi tai die
nai! . Rūpinkitės ginklų ir 
slėpkite juos.”
Tai ve šitą kraugerišką at

sišaukimą platino Lietuvoje 
prieš rinkimus jėzuitų gimna
zijos , ąuklętįniai, katalikiški 
“pavasarininkai”, kunigai, krik
ščionių demokratų partijos vei
kėjai, ūkininką sąjungos nariai 
ir federantai.

Už daug nekaltesnius daly
kus '“krikščioniškoji” valdžia 
anąmet udžąrė Mariampolės

nes jie esą daug

Mamari?... Energinga mote- 
|ris. Mimi išsitiesė tik vien apie 
ją pamanius. Visi jautė prieš ją

dėjęs žiūrinėti įvairiausių spal- baimę. O jaunikiai, tik-
vų automobilius, sustatytus il
goj eilėj. Apžiūrėjęs jis grįž
ta prie Citroen ir taria:

“Grąžink man 3 f r. 60 et., aš 
nutariau nepirkti automobi- 
liaus”. •
' šio turinio brošiūra buvo nu
siųsta ir automobilio savinin-
kui. Kokio jam įspūdžio pada- T.lln w v* • n i • i* , **• JLJUllljre- nežinia. Bet siomis dieno-1 
mis pasirodė kita brošiūra to
kiomis pat raidėmis, 
autoriūs buvo ne Fordas, 
Citreon. Jos turinys toks:

Kartą vienas francuzas nuta
rė parduoti savo Fordą. Jis pa-j 
skelbė laikrašty, kad jį pardub-H? , 
dąs uį 2(K)0 ir. Kadangi joks 
pirkėjas nepasirodė, jis manė, 
kaina buvo pėr aukšta, ir pa-1 
skelbė antrą kartą, siūlydamas 
tą patį autbmobįlį už 100 fr.1 
Bet ir šį kartą -nerado mėgėjų. 
Prancūzas įniršo, nes jis norė
jo savo Fordu atsikratyti. Vė
liau pasirodė trečias skelbimas, 
kuriame jis siūlo automobilį

riausia, jautė, kaip ir visi.
Ištikrųjų. Maman turėjo vi

sas ypatybes, imant pačias ne- 
pemešamas. Kas liečia paviršu
tinę išvaizdą...' Dieve mano! 
Pagyvenę žmonės tvirtino, kad 
maman buvo labai graži. Bet 
dabar tas nebuvo žymu. Ir Mi- 

, ir Lili, puikutės 
'dukterys tos motinos, laikotar- 

. ipiais su išgąsčiu manydavo apie 
;1OS taigas su jomis bus už dvide-
bet

Kaip ne reti buvo vyrai, ma
niau tą pačią pažymėtiną dieną 
rengėsi pasiūlyti vieną Mimi. 
Jau pusryčiaujant M imi jautė 
ant savęs matušės žvilgsnį daž
niau, negu paprastai, bet nespė
jo, kame dalykas. Papa jai taip
gi pasirodė nevisai kasdieni
niu. Jinai buvo beveik labai iš
sigandus, kupmet prieš pat pa
sivaikščiojimą, kurį darydavo 
šeimyna pilname sąstate, tuoj 
po • pusdienio, nepaprastai pa
slaptinga maman nelauktai pa
sirodė mansardoje No. 1, t. y. 
kambaryje No. 6.

(Bus daugiau)

K,LAIDOS PATAISYMAS

Vakarykščioje “Naujienų” 
laidoje pirmam puslapyje 1-je 
špaltoje klaidingai pasakyta, 
kad . socialdemokratai turį Sei
me 14 atstovų. Turėjo būt 15.
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GULBRANSEN PIANAI
šimtieš metų... Kitų giminaičių 
pas fllimi nebuvo* be tetos Zo- 

Įjos —^motinos sesers. Teta Zo
ja buvo jaunystėje mažiau gra- 

: negu jos jaunesnioji sesuo, 
_______ ■ — mažiau atpikri ir, 
kaip ten nebūtų, pavojinga. Ji-" 
nai niekuomet nebuvo už vyro, 
bet buvo visgi mylima nedrą
saus pono, kuris niekuomet ne
kalbėjo jai apie savo meilę, bet, 
mirdamas, paskyrė ją savo vie
nintele įpėdine. Palikimas nebu
vo ypatingai didelis: dvide
šimt ar dvidešimt penki tuks-dovanai tam, kas ateis punktUQ-|t jj j f tj fe re«nd

Imi 5 vnl i rio hi i nn-1
bet renda buvo tiek viltinga, 
kad ir karas nesugriovė tetos 

. Zojos, priešingai. Ir dabar teta 
Zoja skaitėsi turtinga tetule. 
Bet patikimas, išdalytas j tris 
dalis, — ne Dievas žin .'u s.

Ir vįsgi teta Zoja buvo puiki 
moteris: kukli, susilaikanti ir 
pasitarnaujanti; niekas niekuo
met nedrįso apie ją kalbėti blo
ga, dargi maman.

Visi šeimyna dalinosi į dvi 
kartas: senąją — papa, maman 
ir teta Zoja, ir jaunąją — Lili, 
Lulu ir Mimi. Vyresniąja buvo 
Lili: visiškai šviesi blondinė, 
labai laiba, panaši į aniuolą ir 
graži, daug gražesnė už Mimi, 
bet daug mažiau simpatinga...,

liai 5 vai. į “Plane de la Con
corde” ir kreipsis į sėdintį au
tomobily jo savininką. tBertai- 
nį prieš 5 francuzas atsisėdęs į 
Fordą, nušvilpia j paskirtą vie
tą. Jo nusitebojimas ir pik
tumas buvo neaprašomas, kad 
jis rado^ aikštėj apie 300 Fordo 
automobilių su .jų savininkais, 
juose sėdinčiais ir nekantriai 
laukiančiais nelaimingo, kuris 
ateisiąs iš jų paimti Fordą.

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

“bedievR prežidentą.
TikintifH" žmonėms tečiaus 

 

iš jo pusės negrąsina joks pa
vojus. Jisai ne tiktai ne darys 
jiems* jokios skriaudos, bet ii 
saugosis užgauti jų jausmus, 
šituo a'tžvilgiu Dr. K. Grinius 
yra visai ne toks asmuo, kaip 
Dr. J. šliupas. Pastarasis yra 

f f I karštuolis, kerštinčius ir nepa
stovaus budo. Čia jisai kunigus

1 keikia “Romos krokodiliais”,

G E B Ę. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

JOS. F. BUDRIK
1 Pianų Krautuve

3343 So. Halsted St.
IhlIUIIhllllllllllOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas,
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Ir antrą brolį nušovė

Butlegerio biznis 
pašto stoty

Prohibici jos agentai surado 
visai netikėtą vietą butlegeria- 

xvimui — pašto stotį. Ta stotis, 
iš kurios buvo vedamas gal pla
tus butlegeriavimo biznis ir 
kurios rūsy rasta 25 statines vy
no ir 7 statinės alaus, yra PiL 
šen Station, 1507“-09 W. 18 St. 
Anton Novak, kuris prižiūrėjo 
rūsį, tapo a-ešutotas.

Dabar nesumanoma ką daryti 
su tuo namu. Paprastai radus 
munšaino namą uždaroma vie
niems metams. Reiškia, už but- 
legerystę atsako namo savinin
kas. Pašto gi namo savininku 
yra Jungt. Valstijos. Ar dabar 
reikės pačias Jungt. Valstijas 
bausti, kad jos name buvo valo
mas butlegerystės biznis? O gal 
Chicagos pašto viršininkas Lue- 
der, ar generalinis pašto virši
ninkas New? Sakoma, kad jei 
priseLų uždaryti pašto namą 
vieniems metams, tai esą tas 
namas butų parduotas iš licita 
cijos, pasiremant kokiais tai 
senais įstatymais. Bet vistiek 
teismui ir valdžios agentams bus 
nemažai galvosūkio.

Prieš kiek laiko tapo nušau
tas Krank Sexton. Nušautas jis 
tapo savitarpiniame kare tarp 
Chccker kompanijos taksikabų 
šoferių-. Nušautojo tėvas Pat- 
rick Sexton, 60 m.M buvęs saliu- 
nininkas, užpykintas nuolatiniu 
atidėliojimu žmogžudžių bylos, 
teisme nušovė Smiling Jack 
Rose, kuris buvo kaltinamas 
kaipų užmušėjas. Tėvas vėliau 
tapo išteisintas.

Užvakar rasta ir antrą brolį, 
James Sexton, 26 m., nušautą. 
Rasta jį negyvą ant kelio pa
mestą netoli Hinsdale. Kas jį 
nušovė ir dėl kokios priežasties 
— niekas nežino, nes jis buk 
priešų neturėjęs, negi neužsi
ėmęs butlegeryste. Pražuvo 
taipjau ir jo automobilius, kurį 
jis buvo nesenai nusipirkęs ir 
kuriuo buvo išvažiavęs. Spėja
ma, kad jo paties automobily jis 
ir tapo nušautas, paskui nuvež
tas ant Wolf kelio ir ten pames
tas ir kad paskui žmogžudžiai 
pabėgo jo automobiliu.

^Pacific and Atlantic Photo]
“Billy” Sunday, pagarsėjęs 

velnių^vaikytųjas, žada “runyti” 
į prezidentus nepriklausomųjų 
sausųjų tikietu.

15 žmonių išgelbėta

Del girtavimo
Clyde Clason, 22 m., baigęs 

kolegiją, sūnūs turtingo fabri
kanto, sėdi Evanstono kalėjime, 
kaltinamas už apiplėšimą. Tai 
tiesioginė girtavimo pasekmė, 
šeštadieny jis susitikęs du stu
dentus gerokai pasigėrė. Kada 
parėjo namo, tai jo sesuo jį pa
barė, kad jis girtas sugryžo. Tad 
jis apsisuko ir vėl išėjo girtau
ti, bet kad draugų nesurado, o 
norėjo ką nepaprasto padaryti, 
tai pabandė įsilaužti į kito 
Evanstono fabrikanto namus. 
Buvo girtas, tad belysdamas pei 
langą susipiaustė į stiklus ir 
prikėlė šeimininkus, kurie pa 
vaišino jį šūviais iš revolverio. 
Ant laimės, nė viena kulka ne
pataikė. Bet Clason vistiek at
sidūrė kalėjime, kuriame ir da
bar tebesėdi, belaukdamas išsi- 
pagiriojimo ir kaucijos. Bet 
kaucijos 
nes tėvas yra išvažiavęs į Den- 
ver, Colo.
nu gryšta į Chicago gelbėti savo 
sūnų. Jis tikisi, kad tie, kurių 
namus sūnūs bandė apiplėšti, 
sutiks plėšimo kaltinimą pakei
sti į kaltinimą už netvarkų elgi
mąsi ir kad tuo jo sūnui pasi
seks išsigelbėti su mažesne bau
sme. Taigi tik dėl vieno pasi
gėrimo tiek bėdos sau ir savo 
tėvui pridarė.

kaucijos.
nėra kam užstatyti

Dabar tėvas aeropla

Tyrinės nominacijų 
balsavimus

Pereitą sekmadienį į vakarą 
buvo užėjusi smarki vėtra, kurį 
daugelį užklupo beplaukiojant 
valtimis po ežerą. Daugelis val
čių vėtroj apvirto ir valtimis 
plaukiusius žmones teko gelbėti 
sargybai, ar kas tik galėjo pa- 
gelbą duoti. Tuo budu išgelbėta 
visus žmones, viso 15. Du biz
nieriai VVillmette pakraščiuose 
išgelbėjo net šešis jaunus vyru
kus^ kurių buorinė valtis buvq

Teisėjui Trude atsikreipus į 
teismą ir pareikalavus išnaujo 
perskaityti balsus pereitose re- 
publikonų nominocijose, nes jo
se buvę padaryta daug suktybių, 
prokuroras Crovve, kad užbėgti 
už akių teismui, paskelbę, kad 
jis sušauks speciali grand jury 
padaryti tyrinėjimą perei
tų nominacijų balsavimų 
suktybėms. Kad išrodyti be
šališku, nes Crowe šali
ninkai yra daugiausia įvelti į tą 
balsavimo skandalą, jis pakvietė 
specialių prokuroro vietą užimti 
buvusį teisėją Charles A. Mc
Donald, demokratą, dabar dide
lio vidurmiesčio banko vice
pirmininką. McDonald pareiš
kė sutikimą užimti tą vietą, bet 
tik ta sąlyga, kad bus paskirta 
užtektinai lėšų daryti tyrinėji
mus ir kad jei jam bus leista 
samdytis visai atskirus tyrinė
tojus, pagelbininkus ir visokius 
stenografus, taip kad tie-tyrinė
jimai nieko bendra neturėtų su 
prokuoro Cowe raštine ir kad 
nebotų jokio užmetimo tyrinė
jimų šalingumo. Bet teisėjas 
Trude vistiek ir toliau veda bylą 
teismuose, nelaukdamas grand 
jury tyrinėjimų, iš kuri$ 
turbūt nieko gera nesitiki.

Užvažiavo ant 
darbininkų

Chicago, Milvvaukee & 
Paul pasažierinis traukinys 
durmiesčio

Lteluiių Rateliuose
Golfas

Miltel is šaukia Meną.

Gerai žinomas vienas iš gerų
jų golfininkų p. Milleris iš Evan- 
stono šaukia lietuvių golfo čan^ 
pioną p. Meną dėl persitikrini
mo, kuris iš juodviejų persiga
lės. Milleris sako, kad kiek kar
tų jam teko su p. Menu susieiti, 
tai visuomet prie netikusių ap
linkybių ir jeigu p. Menas jį 
pergalėjo, tai tik geresnį giliu- 
kį turėjo arba šalčio galėjo dau
giau pakęsti, nęs turnamentai 
buvo visuomet rengiami vėlam 
rudens laike. Taigi p. Milleris 
paskyrė birž. 21 d., pirmadįenyj, 
Calumet County Clube aikštėje, 
10 vai. ryto ir lošti 36 duobutes, 
ar taip vadinamu “Match” arba 
“Medai” patvarkymais ir prižiū
rėtojai^ prašo Dr. Karaliaus ir 
Al. Micevičiaus. P-as Milleris 
ištiesų turi pilną tiesą pareika
laut lošimo, ir tai bus įdomu pa
sižiūrėti kaip prie geriausių ap
linkybių juodu los, o visi galfo 
mylėtojai šiokią tokią nuomonę 
ir nusistatymų turės progos 
įgyti. * — Golfininkas.

NAUJIENOS, CEIcago, m.

Turėjo 120 akrų žemės, trobas, 
gyvulius ir gražiai gyveno.

Pirmadienį, birželio 7 d., j Chi- 
cagą atvyko jo moteris Ona Bu- 
drikienė. Ji lankėsi pas savo 
gimines ir buvo “Naujienose”. 
Apie savo vyro nelaimingą mir
tį p. Budrikienė maž-daug šiaip 
papasakojo:

“Gegužes 28 d. Juozas Budri
kas išvežęs automobiliu siuntinį 
knygų ant stoties ir ekspresu 
pasiuntęs. Grįždamas namo, 
palikęs pusiaukelyj savo auto
mobilių ir pėsčias parėjęs na
mo. Vakare susibaręs ir šokęs 
ją (savo moterį) mušti. Sūnūs 
Jonas užsistojo ir nedavęs jam 
(tėvui, jos mušti. Juozas apri-i 
męs, tik kalbėjęs pik
tume: “nepaliksiu nieko savo 
vaikui’’.

Vaikas (vyras, nes jau 19 me- 
tų)^Jonas išėjęs į tvartą karvių 
melŠti. Tėvas priėjęs ir šovęs 
į' savo sūnų, o karvių užtvaroj 
paleidęs pats sau į burną šūvį 
ir tuoj miręs. Motina su vai
kais bijoję išeiti. Sūnūs, tapo 
sužeistas į vidurius. Išvestas į 
Friendship ligoninę po 4 dienų, 
birželį© 1 d. 6 vai. ryte numiręs. 
Palaidotas penktadieny, birželio 
4 d. Ūkininkų kapinėse.

Budrikai nesutikę delėi ūkio 
reikalų ir vaikų. Budrikas Ame
rikoj išbuvęs 12 metų. Paėjo 
iš Lietuvos: Nausėdų kaimo, 
Naumiesčio parapijos, Raseinių 
apskričio. Paliko giminaitį Jo
ną Budriką, Morgan St., bridge 
partietį, Chicagoje. Jo šeimy
na susidėjusi iš maters Onos, 
Jono, 19 metų (nušautasis); 
Bronės, 10 m., Felikso, 8 m., An- 

4 tano 6 m. ir Povilo, 17 m., kuris 
pabėgęs nuo jų ir pasidavęs į 
kaYiuomenę, kur ir dabar tar
naująs. , Užbaigus šį pasapoji- 
mą p. Budrikienė skundėsi, 4cad 
busiąs jai vargas dabar gyven
ti..;

Knygos, kurias siuntė prieš 
nusišovimą Budrikas, yra aplai- 
kytos “Naujienose”, nes joms 
adresuotos. Prisiųsta šios kny
gos : Lietuviškos kantičkos, 
Trumpa Katalikų Bažnyčios Is
torija, Jėzus Nazaretėnas, kun. 
F. Martišiaus “Yra 
Amerikos . Lietuvių 
1916 m. Metraštis,

to nežiūri. Jie visi’trys: boba, 
burdingierius ir vaikas nori 
(stoja), kad aš turiu eiti j Chi- 
cagą, o aš tam esu priešingas — 
aš taip nedarau. O vaikas jau 
tikrai, kaip aš pamačiau kad 
jau tikra kaip galėtų mane už
mušti; kad mano vaikas puola 
su dideliu pagaliu mane mušti, 
tai jau ne gyvenimas. •

“Aš norėjau gyventi gražiai, 
ale mano boba nenorėjo manęs 
klausyti ir dar vaikus mokina,, 
kad manęs neklausytų..

“Aš turėdamas laiko skaitau 
knygas, o vaikas ir boba didin
dami vadina mokytu, o kada be
pročiu, kad skaitau knygas. Ma
no moteris nebuvo man 
priešinga, kol vaikai dar 
maži. Dabar, kaip vaikai 
augo, tai gatavai pasiuto...

“Gerbiamas tamista, tas kny
gas, kurias aš prisiunčiu, mel
džiu paduokite į skaityklą. Aš 
nenoriu saviškiams palikt po 
kojų suminti, geidaus tegul žmo
nės skaito. Duokite tokiems 
žmonėms, kurie myli skaityti 
knygas. Kaip skaitysite šį laiš
ką, tai žinokite, kad manęs ant

Kraujo, odos, chroniškas

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLANp STATE 

BANKO

\ 1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4.80 ir nuo 7 iki 10. Nedė-
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA: , 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 «
TELEFONAS CANAL 0464

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuri* 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregvstę, 
Prircnga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas.' Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

taip 
buvo 

pa-
Budrick.”
gerai užra-
dalies mies-
“No such

ant konver-

šio prakeikty pasaulio jau ne
bėr. Jos.

Antrašas, nebuvo 
Sytas, nes iš žiemių 
to pažymėta pašto: 
No. North — 6533”.
to užrašyta: “Jos. Budrick, Big 
Flet.”

Nesutikimai, nors gyveno ka
talikiškai, privedė prie tragedi
jos, kurios jaunas (45 m. Juo
zas Budrikas) ir jo sūnūs Jonas 
tapo aukomis. — Rep.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

FRANČIŠKUS PELENAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu. 

Ncdėlioj, Birželio 6 dieną, 9:00 
valandą ryte, 1926 m., sulau
kęs 31 metų amžiaus; gimęs 
Kauno rėdyboj, Tauragės ap
skričio, Kelmės parapijoj, Grun- 
džių kaimo, palikdamas dide
liame nuliudime moterį Oną, 
po tėvais RapalaviČaitė, sūnų 
Juozapą 6H metų amžiaus, duk
terį Isabellą, 13 mėnesių am
žiaus. Lietuvoj tėvus, 2 seseris 
ir brolj.i Kunat* pašarvotas, ran
dasi 4550 So. Western Avė. *

Laidotuvės įvyks Penktadie
nį, Birželio 11 dieną, 8:00 va
landą iš ryto, iš namų į Nekal
to Prasidėjimo Panelės Šven
čiausios parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. *

Visi A. A. FranČiškaus Pele
no gimines, draugai ir pažj
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laįdotuvėše ir su
teikti jam paskutinj patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sunąj ir Duktė

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis-. Tel. Yds 1741.

JONAS TOLUSIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Panedėlyj, Birželio 7 dieną, 
11:00 valandą ryte, 1926 m., 
sulaukęs 40 metų amžiaus; gį- 
tnęs Kauno rėdyboj, Raseinių 
apskričio, Yudrėnų parapijoj, 
.palikdamas dideliame nuliudi-_ 
me 2 sūnūs, Joną ir Stefoną, 4 
(lukteria, Marcijoną, Bronisla-' 
vą, Oną ir Stanislovą. Kūnas 
pašarvotas, randasi 3201 South 
,Auburn Avenue.

laidotuvės įv^ks Ketverge, 
Birželio 10 dieną, 8:00 valandą 
iš ryto, iš Eudeikio koplyčios 
j švento Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje zat.4ibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Jono Tolusio gi
mines, draugai ir pažjstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotiTve.se ir suteikti 
jafn paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, •
Sunai ir Dukterys

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

T

J. F. R ADŽIUS
( Pigiausias Lietuvis
\ Graborius Chicagoje

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

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

SKYRIUS:
323* S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Dievas”, 
Katalikų, 

Draugo 
spauda, Kpn. S. Pautiniaus, šv.
Juozapo parapijos klebono, Ma- 
hanoy City, Pa. “Naujas Įstaty
mas”, musų Išganytoj aus Jė
zaus Kristaus gyvenimas (At
mintis parapijonui nuo klebono 
Kun. Di*. V. Varnagirio, 1908, 
Brooklyn, N. Y.), Dailydė, Len
kų Apaštalavimas Lietuvoje, ko
kio tai vyskupo paveikslas iš
kirptas iš lietuviško katalikiško 
laikraščio; žurnalai anglų kal
ba: Building Material and Mill- 
work, National magazine, Kings 
News of New York ir keletas 
kitokių. Randasi piešinių ir ki
tokių knygelių ir menkos vertes 
daiktų.

Nors a. a. Budrikas nebuvo 
“Naujienų” skaitytojas, bet ad
resą turėjo gaut nuo ko nors, 
ar patariant kam nors pasiuntė 
knygas ir laišką “Naujienoms”. 
Savo laiške rašo:

“Mano bobą dabar jau velnias 
pristojo tikrai. Visko yra už
tektinai: gyvuliai geri, skolos 
nėra ir dabar mane varo į Chi- 
cagą. Žino gerai, kad Chicagoj 
yra sunku gauti darbas/ ale ji

2 Melų Sukaktuvės 
MAGDALENOS BUBLUKĖS
Mylėjom mes ją gyvą, neuž

miršta n;o jos ir mirusios. Pa
minėjimas 2 metų sukaktuvių 
musų mylimos dukrelės, kuri 
persiskyrė su šiuo pasauliu Bir
želio 8 d., 1924 m., sulaukusi 
9 metų amžiąuH, palikdama di
deliame nuliudime motiną Oną 
ir tėvą Antaųą, sesutę Marijo
ną ir 3 brolelius, Antanukų, 
Vincuką ir Bronuką. Jau1 pra
slinko 2 metai kaip ta bešiųdė 
mirtis išplėšė iš musų tarpo 
mylimą, musų dukrelę, o paliko 
musų širdis žaizdose, kurios 
neužgys ant amžių. 1 Spaudžia 
jumis šalta žemelė, o musų šir
dis veria gailestis ir nuliūdi
mas. Netekome skaisčios kviet- 
kelės, kuri žydėjo musų akyse 
pranyko iš musų akelių ir pa
sislėpė j juodą žemelę Švento 
Kazimiero kapinėse.

Ilsėkis, brangi musų dukrele 
šaltoj žemelėj, lauk musų prie 
savęs.

Liekame nubudę, .
Motina Ona, Tėvas Antanas 
Sėsutė ir 3 Broleliai ir visa 
šeimyna Bublių.

Antanas Rublis «
134—156th S't., Calumet City

ELZBIETA JANONIENE 
(Po tėvais Šnaraitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Pirmadienyj, Birželio 7-tą die
ną, 7:00 valandą ryte, 1926 m., 
sulaukusi 39 metų amžiaus; gi
musi Kauno rėdyboj, Šiaulių 
apskričio, Kuršėnų parapijoj, 
Pakuršenų kaimo, palikdama 
dideliame nuliudime vyrą Ado
mą, dvi dukteris, Stanislovą ir 
Elzbietą, 2 sunu, Joną ir Ed-' 
vardą, brolį Louis ir gimines. 
Lietuvoj tėvus, 4 seseris ir du 
broliu. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Ketvirta
dienį, Birželio 10 dieną, 1:30 
valandą po pietų, iš Eudeikio 
koplyčios bus nulydėta j Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Elzbietos Janonie
nės giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinj patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, S'unai, 
Brolis ir Gimihėf|

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Y(įs 1741.

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago,’ III.

BILLY’S^UNCLE

Paskutinis jo laiškas, rašytas 
“Naujienoms”.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulausai

I. J. ŽOLE
Graborius ir Pagrabų direktorius 
Automobilių pathmavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th SU Chicago

St.
vi- 

jarduose užvažiavo 
ant būrio geležinkelio darbinin
kų ir du jų sužeidė, vienų gal 
rpirtinai. Mašinistas per kitus 
vagonus negalėjo užmatyti dar
bininkus.

Lietuvis nušovė suny 
pats nusižudė

Šeši žmonės užmušti 
automobilių

Užvakar automobiliai užmušė 
du vaikus ir vieną moterį. Taip
jau dar trys žmonės pasimirė 
automobilių sužeisti. Šiemet 
viso nelaimėse su automobiliais 
Chicagoje žuvo jau 333 žmo
nės. >

Baigdamas darbą painteris 
Krank Lehman, 48 m., kuris 
dirbo prie budavojamo namo 
ties 707 E. 37 St., bandydamas 
uždaryti langą neteko lygsvaros 
ir iškrito iš trečio augšto, per- 

.siskeldamas galvą, taip kad už 
kelių minučių pasimirė. Nelai
mę matė jo žmona, kuri buvo 
atėjusi prie namo jį pasitikti.

Buvęs chičagietis, Juozas Bu- 
drikas, kuris kiek laiko atgal 
gyveno ir turėjo namus ant 70 
ir Paulina st,. nušovė savo vy
riausią sūnų ir pats nusižudė. 
Budri kas savo namą buvo mai
nęs ant farmos Hancock, Wis.

laidotiTve.se
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Lietuviu Rateliuose
North Side

Chicagos Lietuvių Draugija Sa
vitarpinės Pašei p os kelias į 

kitą svetainę.

Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašelpos, kuri pir
miau plikydavo susirinkimus 
Związek Polek svetainėj, 1315 
N. Ashland Avė., dabar persi
kėlė j kitą, gražią svetainę — 
North West Masonic Temple 
svetainę, 1547 N. Leavitt St., 
prie North Avė. J šią svetainę 
labai paranku privažiuoti iš vi
sų pusių, nes North Avė. karai 
priveža iki pat svetainės. Va 
žiuojantiems Robey, Western 
Avė. ir Mihvaukee Avė pri
važiuoti iki North Avė., o pas 
kui galima jau ir pėsčiam da- 
eiti porą blokų, jeigu kuris ne
nori imti North Avė. karų. 
Draugija užaugo tokia skaitlin
ga, kad turėjo jau ieškotis daug 
tinkamesnės svetainės. Taigi 
visi draugijos ųari^i nepamirški
te ,kad sekantis draugijos susi
rinkimas įvyks kitoj svetainėj.

— X. Saikus.

Vis dėl vyno
Garbina ir žemina.

geria 
, i tai

vandenį ir jame 
nėra nuostabu, 
visų priimta, bet 
— skandalas ant

Visi | 
maudosi, 
Gerti vynas — 
jame maudytis, 
ulyčios! Vos tik Nevv Yorke pa
sinėrė vyne chicagietė lietuvai
tė p-lė Teresė Daugeliutė, tuoj 
visi susįinteresavo. Amerikos 
spauda, kuri į lietuvius visai ne
kreipdavo domės, dabar repor
teriai bėga vienas paskui kitą 
pažiūrėtu kas tie žmonės, tėvai, 
broliai, seserys, kurių Teresė 
dryso vyne pasinerti.

Tėvai .Antanas ir Agnieška, 
gyvenantys prie 3929 S. Rock- 
wel st., jau ant svetimtaučių re
porterių užpyko ir žada su šluo
tu juos išvyti. Po kelis kartus 
jie juos fotografavo ir apie juos 
rašė. Jie sako, kad Evening 
American reporteris juos labai 
pajuokęs. Esą, kad p. Daugė
lai yra taip biedni, jog tik ant 
dešrų ir cibulių, trijuose kam
bariuose gyveną. Jie gi gyvena 
dideliame 6 kambarių flate ir 
yra pasiturintys žmones, 
biznį išmainė ant namo, 
randasi 6313 Dose avė. 
p. Daugėlas serga, nes turi su
žeistą koją, kuri yra cimentu 
sulieta ir ją daktaras gydo. Kai 
kurie svetimtaučių reporteriai, 
prieš Daugėlų norą, nematant, 
išsinešė kaikuriuos paveikslus. 
Ant galo vienas reporteris ža
dėjęs prastus aprašymus at
šaukti.

P-lė Teresė Daugeliutė parda
vusi šio įvykio aprašymą laik
raščiui Nevv York Nevvs — ‘‘The 
Life Story”; už tai ji gausianti 
gerai apmokėti. P-as Harry 
Hali, Tribūne redakcijos štabo 
narys, tam straipsniui nufoto
grafavo pianą, kurį Teresė var
tojo mokindamosi muzikos; tė
vą su motina, brolius ir seseris, 
visą namą, maudynę ir prie jos 
stovinčią su brušium motiną. 
Šis paveikslas reiškiąs, kad mo
tina maudė savo dukterį vande
nyje, kaip kad ir visos motinos 
savo vaikus maudo, bet ne vyne, 
kaip neteisingai aprašė /buk 
Teresė prie motinos maudyda
vosi alkoliniame skystime.

Nors Teresę nelaimė patiko, 
bet tėvams ji yra duktė Ir jie 
jos gailisi. Jie sako, kad ji bu
vusi gera, žvali mergaitė ir bū
dama dešimties metų jau saky
davusi: “aš busiu aktorė”! Ji 
priklausė prie “Ateities žiedo”, 
vaikų draugijėlės, Brighton Par
ke, kurią tada operavo “drau
gas 
Park svet. 
silankymas” veikale vaidino sen
mergės rolę, -kurią puikiai su
vaidino. Ji puikiai sudainavo: 
“Sėdi boba ant grindų, turi mai-

Savo 
kuris 

Tiesa,

Vladas Strygas McKinley
Teresė “čigonės at-

N n u-

šą obuolių, kas ta bobą pabu
čiuos, tani obuolius atiduos.”

Jos tėvas 'Antanas Daugėlas 
paeina iš Šilalės parapijos; p. 
Agnieška Daugėlienė
miesčio parapijos, Lukštenu so
džiaus. P-as Daugėlas Ameri
koj pragyveno 27 m., o Agnieš
ka, jo moteris 22 m. Vyriausio
ji duktė, Teresė, turi 17 m., 
Eduardas 16 m., Anastazija 15 
m., Agnieška — 12 m. ir Juoza
pas — 10 m. šie visi vaikučiai 
lankb, vieni pradinę, kiti aukš
tesnę mokyklą. / t

Motina sako, kad jau ji ga
vusi savo dukters antrašą ir 
rengiasi parašyt jai laišką į New 
Yorką. Žada gerokai Teresę 
pabarti už jos neapgalvotus žy
gius, delei kurių jiems ir vi
siems lietuviams tenka viso “ge
ro ir blogo” prisiklausyti.

— Rep.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia. ■

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI
kau savo brolio Motiejaus Suinone-* 
lio, Iš Lietuvos, Vilniaus rčdybos, 
Švenčionių pavieto, Tverecaus vals., 
Gnntiiunikų sodžiaus. Jis pirmiau 
gyveno Chicagoje, o dabar nuo 1913 
metų apie jį visai nieko nebeži
nome.

NAMAI-ZEMF NAMAI-ZEME

APSIVEOIMAI
PAIEŠKAI1 npsivedimui mergi

nos arba našlės tarp 30 ir 40 me
tų senumo. Aš esu našlys 42 m. 
Vaikų neturiu, dirbu anglių ka
sykloje 
bu. 
siųskite i 
lovinio sugrąžinsiu atgal, noriu 
butų

neturiu, 
prie mašinos, gerai uždir- 

Meldžiu atsišaukti • laišku; pri- 
ir paveikslą, ant pareikn- 

ka<

REIKIA DARBININKO
VYRŲ ir MOTERŲ

biskį mokyta.
Krank Eibutis 

Chaplin Coal Co.
Morgan Town, W. Va.

ISRENDAVOJIMUI
ut ENDON grosernė ir bučer- 

nė, 3 kambariai iš užpakalio, 1 
karo garažas.

5159 So. Sacramento Avė.

AUTOMOBILIAI
KRAUTUVIŲ FIKCERIAf' 

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

specialumaa Geras patar
navimas, žemos kainos.

Sostheims, ♦ 1912 So State St. ,

VYRŲ ir moterų į dirbtuves, 
taurautus, kotelius. Darbas dier 
ir naktimis. GRAHAM’S AGENCY 
833 Mihvaukee Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

, res-- 
arbas dienomis

Studebaker i automobi
liai yra vieni iš tvirčiausių 
r kainos prieinamos, nes 

kompanija pati viską ga
mina. Tokiu budu Stude-

baker ir yra užvadintas “one profit 
car”. Niekas kilo pelno negauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus, transmission, dlffe- 
renclal 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.

D.

Milda Auto Sales
3121 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1685
Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

RAKANDAI

150 NAUJŲ NAMU 
Greitai augančioj sekcijoj, 

Side, mokyklos, krautuvės ir 
portacija.

N. *W. 
trans-

$100
įmokėjus galėsit gyvent- 4-5 arba 6 
Kambarių mediniame arba mūriniame 
bungalovv.

KAINOS NUO $2800 IKI $6200 
'$100 CASH

Tai viekas ko jums reikia — tas ir 
reiškia, ką mes sakom — kitus mo
kėkit lengvais mėnesiniais išmokėji
mais, taip kaip vendą. Ta;f olselio 
namų programas yra jūsų proga įsi
gyti vieną tų puikiu namų tiesiai nuo 
savininko, išmokėjimais ką kiekvie
nas darbininkas gali lengvai' pa
daryti.

ATVAŽIUOKITE ŠIANDIEN 
Daleiskit palodyti kaip lengva yra 
tapti namų savininku.

SAWIAK & CO.
»' 7181 W. Grand A v.

6407-6537 Irving Paik Blvd.
Columbus 9552 . /

ANT PARDAVIMO

Bizniavau medinio namas, krautu
vė, užpakalyje pagyvenimas ir viršui 
du flatai. Namas randasi ant 18-tos 
gatvė*, netoli Dievo Apveizdos Baž
nyčios. Rendos neša 78 dolerius j mė
nesi. Kaina $7,500. Perkanti gali gau
ti krautuvę, nes lyso nėra.

Atsišaukite pas:
M. J. TANANEVICZE 

736 W. 18th Street

PARSIDUODA DVARAS 
LIETUVOJE

Uogoniškių Dvaras, 65 hak- 
tarų derlingos žemės su viso
mis triobomis, arti Kauno, tik 
24 viorstai, 1 viorstas nuo gelž- 
kelio. Vertai $10,000. Greita
me parsiduoda tik už $7,500. 
Klausk: Elta Commerce Co. N. 
C. Krukonis, 3251 S. Halsted 
St. Yards 1234.

MOTERŲ virėjų, $25 j savaitę, 
arba $60 į mėnesį kambarys ir val
gis. Pastry virėjų, $25 į savaitę 
valgis ir kambarys. Ix>vų 
jų, $15 j savaitę, arba $40 į mėne
sį kambarys ir valgis, 
prie kaunterio, $3.50 iki $5

taisyto-

PARDAVIMUI namtr rakandai, 4 
šmotų parloro setas, išrodo kaip 
naujas, $15. Lova <kd dviejų gulė
jimo, su matrasu ir springsais, $15, 
vienam gulėti lova ir spring.sai, $5. 
Taipgi atskiri % lovos spring.sai. 
Naujai eniuneliota wash standa, 
$2, aržuolinė supama kčdč, $3, ar- 
žuolinis Morris krėslas, $2, aržuo- 
liukas į prieangį, $2.50, karpetas 
9y9 kaip naujas, $5.50, aržuolinis 
dreseris, $6.50, taipgi pianas, ma
hogany, biskį vartotus, $60, Rieger, 
5333 Emąrald Avė., netoli Halsted

Dabar Laikas Statyt 
Namus

DIDŽIAUSIAS hargenn.s. 2 fintai 
po 5 kambarius už $4,500; įmokė
ti $1,000. 3116 S. Halsted St. Phone 
Yards 1457

Merginų 
į dienų. 
; i- 

i vai.

REDLIN — HERMAN
Namų Statytojai 

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

Tel. Brunsvvick 7020 
atdara vakarais

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

EXTRA bargcnas Brighton Parke. 
Savininkas išvažiuoja į farmas ir 
turi greit parduoti 2 pagyvenimų 
muro namą, 
ba mainysiu 
lio.

Indų plovėjų, $14—15—16 j savai
te. I dirbtuves, 30—32%c. į vai. 
Prie inaglių, $15 i savaitę, penkias 
dienas i savaitę. Auklių, $15 į sa
vaitę. Prie garinio stalo, $60 j mė
nesi i*’ valgis. Veiterkų, $16—18—20 
j savaitę.
South Purk Employment Agency, 

4191 S. Halsted St., 2 fl.- 
kampas 42 St.

išvažiuoja
I dirbtuves, 30—32,/4c.

JĮULYMAI KAMBIRIĮL
RENDON šildomas kambarys 2 

vaikinam arba 2 merginom. 733 
\V. 18 §t. 3 fl. middle.

5 ir 5 kambariai, ar 
ant lotų ar> autoniobi
1739 So. Halsted St. 
Box 774

t’RAKAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI 5100.00?

Atsakymas: $100.00 an» syk P 
$6.00 j metus per visą 

likusį gyveuiins.
K ink vien as musų praleistas dole

ris sudaru nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
lam tikra darhą. Praleisdami cen- 
ą paskui centą, dolerį paskui do- 
vrio, mes greitai praleidžiame 

šįmlą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė 
tumėt juos j banką ar spulką ?

Naujienų. Spulka. uždirba 
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
Šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA.
1739 So. Halsted St.

KIEK

i po 
kiekvieno 
kiek jųsų 

laikytumėt jį

6U sekretorių 
o nuo j 

dauginsis
su-: 

jūsų

Prisidėkite į šią draugiją 
Chicagos Lietuvių Draugija S. 

yra didžiausia savišalpos organiza-! 
cija Chicagoje —. priklauso net 800 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis1 
turtas siekia arti $15,000. Yra ti»ys skyriai pašalpos sergantiems na
riams: $6, $t10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrui i 
nuo 16 iki 45 metų. Iki gruodTio, 
12 d., 1926 metų yra priėmamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
(Jiicagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So. 
Halsted St. Tel. Roosevelt 8500. ;

Pavieniai nariai norinti įstoti j 
šią draugiją, galite paduoti prašy
mą bile vienam draugijos nariui*,' 
arba kreipkitės į “Naujienas”, Čia 
galėsite išpildyti aplikaciją į Chi-' 
cagos Lietuvių Draugiją S. T.

Naujienos, 1739 So. Halsted St. ■

P.

BENDAI romas dėl vieno vaiki
no be valgio, maudynė, 2 Ir. 3142 
So. I.ovve Avė.

ĮVAIRĮIS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling 
Turime daug metų patyrimą

3238 So. Halsted SI.
Tel. res. Yds 3408—Blvd 7667 office

B EI KALINGA moteris prie namų 
darbo. Valgis ir kambarys ant vie
tos. 1840 S. Halsted St. Canal 5821

REIKIA DARBININKŲ
VYKŲ

GERAI SUORGANIZUOTA IR 
ATSAKANTI FIRMA

PARDAVIMUI
JEI KAS nori pirkti augštos rų- 

šies grojiklį pianą vertas iki $700 
už mano ucdamokėtus $160, išmo
kėjimais j metus laiko, pasiinatv- 
kit su DARLINGER, 2332 West 
Madison St., 1 fl.

................. ..... 1 ...........
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. RAMANČIONIS, Prez.

• Turi vietos dėl keleto atsa
kančių vyrų, kurie gali atlikti 
saro darbų.

PRIVERSTAS parduoti savo gro- 
jiklj pianą, kaip naujas, vartotas tik
tai biskį, kainavo $800, dabar $140, 
sykiu roleliai ir benčius su kabine
tu. Paimsiu $50 cash ir po $10 j mė
nesį nuo gerų Žmonių.

Klauskit KUGA1TIS
B 6512 So. Halsted St.

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

PARDAVIMUI per savininką, 4543 
S. Union Avė., 2 flatų medinis na
mas, gerame stovyje, yra elektra, 
gasas, vana, karštas ir šaltas van
duo, garažas, kaina $5000, geriau
sia pasiūlymas, lengvais išmokėji
mais.

Tel. Van Buren 5811

MORTGECIAI-PASKOLOS
Z

Patyrimas nereikalingas

STOGDĘNGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimu* užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Autoinobi- 

rnavimas Chicagoj ir 
‘ jf senumo. 

Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co., 3411-13 pgden 
Avė. Phcr.e Lawnualc 0114.

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

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, senai išdirbta vieta. Nupirksit 
pigiai. 3307 So. Wallace St. 
s____ -—.. —--------------- — ■ '.

PARDAVIMUI Meat Markei ir 
namas, arti A. P. Krautuvės. Phone 
Prospoct 5855.

$390
DEL bulvaro namo didumo 

lotas 33X150 pėdų, Calumet 
distrikte, netoli bažnyčios; mo
kykla skersai gatvės. Yra visi 
geri 
busai 
luotą

ANTRI MORGIČIAI 
Suteikiami ant 6% p ai ūkaną. 
Taipgi perkame Trečius Morgičiui 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzae Avė., 

Lafayette 6738

i,. ' ;tX' lių trokų patarnavimas Ch i aruomho npicllnkėi. įstaiga 34 Ynetij 
I gi 00(1210 rt«rii.i,cio H,

LSS Pildomojo Komiteto extra 
posėdis įvyks trečiadieny, birželio 

.9 d., 8 vai. vakare, Naujienų na-, 
į muose. Yra labai svarbus ir sku-, 
bus reikalas. Visi nariai malonėkit i 
dalyvauti. —Sekretorius.

Lietuviška Teat. Dr-stės 
No. 1 susirinkimas įvyks 9 
želio, Lietuvių Auditorium^ 
Halsted St. Pradžia 7:30 vai. vaka
vo. Atsilankykite visi draugai ir 
drauges ant susirinkimui 
bių reikalų. —Valdyba.

..Birutės choro nariai 
renka birželio 10 d., 8

Mes dar iki šiol

nesinaudojome apgarsinimais, 
bet musų biznis taip pakilo, 
kad mums reikia ekstra dar
bininkų AUGšTOS BŲŠIES.

BARGENAS; parsiduoda notion, 
.kendžių Ir visokių smulkmenų što- 
ras, 5 rūmai gyvenimui. $500 pi
giau negu verta. 5613 S. Racine Avė

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, geroje vietoje, cash biznis. Par
davimo priežastis — vyro mirtis. 
G010 So. Kedzie Avė.

Botos 
d. bir-

Yra

visi

svar-

susi- 
vak„ 

Mark White svet. Visi privalote* buį 
ti. —Valdyba.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bo Amerikoj vyrų choras po vado
vyste S. Diliaus turės savo repeti
cijas ketvirtadienį, 8 vai. vakaro, 
no nr. 3200 Lime St., Bridgeporte. 
Malonėkit visi nariai pribūti laiku 
ir atsiveskit naujų narių. Arba ku
rie norėtų prigulėti prie vyrų cho
ro malonėkit ateiti prisiravyti.

A. Zalagėnas, rnlt. •

Lietuvių Tautos Katalikų bažny- 
nyčios šv. Mar. parapijos, 85-os ir 
South Union Ave„ įvyks pusmeti
nis susirinkimas birželio 13 d. kaip 
1 vai. po pietų. Kviečiame skait
lingai atsilankyti, nes turime svar
bių nutarimų padaryti.

Leonas Labanauskas, rašt.

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 
Hoyne ir 43-Čios ir 56-tos. Viršpa- 
minėtame apskrityje aprūpinu lie
tuvius “Naujienomis**, pcrtat kurie 
negauna* “Naujienų’- praneškite žc-. 
miau pažymėtu jidresu, o aš regu-1 
bariai atnešiu jums “Naujienas”į 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, 
5118 So. Paulina St. Tel. Prospoct 
1887. ' 1

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

ndo 3-člog valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
į savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve- 
r antį pažymėtame zone, o da neap- 
r upinami ankstyvomis “Naujienomis” i 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9668).

patogumai; gatvekariai, 
ir traukiniai.^Title garan- 
per Chicago Title Trust

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St.

Box 773

Tel. Prospect 1297

<F. J. YANAS 
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuve

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

nišiui. Parduodama už prieinamas 
kainas.

V u ...............  ■ ...... ...................z

^Lietuvių spaustuve
Spauzdinanl 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 musu spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

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

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR. SUTAUPYK1T 35% 

Mes pardundame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Sapply Co^ 
1637 West Divialon St„

- netoli Marshfieid

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
CHICAGO

11 1 " 1
1'el. Pullman 1413z

JOHN TENINGA
Namų Statytojas ir Generalis 

Kontraktorius
32 West lllth Plače

Chicago, III.
V......... ... Ai. ..........................

Tel. Prospect 7960

Alias Fuel Gompany
Prezidentas V. Gapezewicz

’ Anglys, Coke ir Ledas
Olselio ir Retail Anglių Jardas 
Pirkite anglis dabar, nes yra 

pigesnės

4913-19 So. Paulina St.
Netoli 49th Street

Z

Mes mokėsime jums labai 
gerą algų, jei jus tiksite tam 
darbui.

PARDAVIMUI malevos biznis, se
na įstaiga, su namu, dėl užbaigimo 
reikalų. Didelis bargcnas, 1648 W. 
18 St. •

FARMOS Michigan, Wisconsin ir 
Indiana valstijose pardavimui arba 
mainymui j Chicagos įrengtas sa
vastis. Visos fanuos vra su gyvu
liais ir padargais. John Gibbons 
& Bros., 11415 Michigan Avė. Tel. 
Pullman 0500. Klausk Paul Sesnaus- 
ki. . 'i

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 gert) pasiū
lymą. Atdara kas vakaras.

National Property Co.
11 So. La S'allč Street 

501 Roanoke Bldg., Central 4757 ____________J

Tik parašykit savo vardų 
adresų ant sklypo įUpiero 
atsiųskite j

NAUJIENAS, 
1739 S. Halsted St.

Box 760
CHICAGO, ILL.

ir
ir

'PARSIDUODA Pool Room, ge
riausias vidurmiestyj; viskas gera
me stovyje, penkiolika biliardų. 
334 S. State St., Šalę Rialto Teatro. 
Savininkas ANDREW.

PARSIDUODA grosernč, senas, 
geras, išdirbtas biznis. 5708 So. 
Morgan St.

PARSIDUODA 2 kėdžių barber- 
nė. 2435 So. Leavitt St.

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

$250,000
Paskolinsiu de) antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas. ,

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

Phone Central 6260

KANKAKEE UPĖ MOKYKLOS
Pasirinkimui dideli lotai, pigios 

kainos, lengvais išmokėjimais, Sale 
yra gerai įrengtas kliubas. Musų pa
siūlymą nieks negali viršyti. Illiana 
Heights Land Co., 1504 Strauss Bldg. 
Wabash 6736-6737. '

DABAR turime daug gerų dar
bų. Automobilių plovėjų, dienomis 
arba naktimis, $37.50 į savaitę. 
Vyrų prie benčiaus, mašinšapy, 
65c. į vai. Prie busu vaikinų, $65 
į ėnesį ir valgis. Kabinot dirbė
jų, 80c. į vai. Drill press operato
rių, $30 į savaitę. Vaikinų ir dirb
tuves, $20—$22 į savaitę. Garažo 
5p_55_4)0c. j vai. .lanitorių, $16-25 
vyrų, $30 į savaitę. Pasiuntinėjimui, 
į savaitę.' Darbininkų, 50c. į vai. 
Mašinistų 75c. į vai. Pakuotojų, 
$25 į savaitę. Punch press opera
torių, 50c. į vai, Įmašinšapį, 50c. 
j vai. Nitavotojų, 85c. į vai.
South Purk Employment Agency, 

. 4191 S. Halsted St.. 2 fl.
kampas 42 St. >

REIKIA patyrusių shearmenų į 
geležies atkarpų jardą, nuolat dar
bas, gera mokestis. Simon Krųlc- 
vvitch, Ine., 1145 S. Washtenaw 
Avė. /
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REIKALINGI 4 penteriai, unijis- 
tai, ir 2 popierotojai; nuolatinis 
darbas ir alga. AtsiŠaukit greit. 
6531 So. Cravvford Avė. Tel. Rc- 
publlc 4139. s

REIKALINGAS vyras\ prie Kote
lio darbo, prie minkštų) gėrimų ir 
parduoti visokias smulkmenas.

4157 So. Kedzie Avė. 1 lubos

REIKIA shearmenų į geležies at
karpų jardą. Darbas visą metą. At
sišaukit South Side Paper Stock 
Co., 5833 So. Throop St.

a

AUTOMOBILIAI
Jei norit sutaupyti pinigų 

atsilanhykft pas 
WEST AUTO WRECKERS 

1220 So. Ashland Avė. Roosevelt 2794 
Vartotų karų dalys visokių išdir- 

bysčių. Tajerai, tūbai, radiatoriai, 
baterijos ir t. t. Karai parduodami, 
perkamii mainomi

BRIGHTON PARK
PARDAVIMUI restaurantas, gera 

vieta dėl biznio, ilgas lysas, pigi 
renda. Turime du bizniu, vieną tu
rime greit išleisti. .

Kreipkitės: ■ ■ ■
3202 S. Halsted St., 2 lubos 

Tel. Boulevard 2285

PARDAVIMUI 2 flatų medinis na
mas ant cementinio pamato, 4-5 kam
barių, karštu vandeniu šildomas, 3 
kaiti garažas, netoli Garfield bulva
ro, kaina prieinama.

EDWARD J. BRADY 
5457 So. Halsted Street

PARDAVIMUI gasolino stotis, 
South Side, bargcnas. Geras biz
nis, ilgas lysas, nebrangi renda, 
veikit greit, kaina $3,000, 336 W. 
Garfield Blvd., arba tel., Monroe 
4157. >.

GASOLINO ir tepalo stotis, di
delis biznis, geriausioj vietoj mies
te, prie bulvaro, netoli vidurmies- 
čio, galit uždirbti pinigų, kaina 
$6,000, išmokėjimais, tel. Monroe 
4157.

PAHDAVIMUI namas, 7 fla- 
tai ir 1 krautuvė, $13,000, 4 fin
tų, 2 karų garažas, $8,000, ce
mentinis pamatas, gasas, elek
tra, gatvė ir elė cementinė, nė
ra morgičių, - reikia pusę cash. 
Savininkas

4356 So. Honore St. •
2 fl front

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

College
2407 W. Madison,| Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

PARDAVIMUI pianas upright, 
mahogany, biskį vartotas, gero bal
so, $60, Rieger, 5333 Emerald Avė. 
netoli Halsted St. v .

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

VYRAI, BARBERYSTĖ 
APSIMOKA

Mes mokiname dienomis ir 
karais ir jus galite uždirbti 
mokinatės. Musų išmokinimas 
rengs jums darbą arba patys 
lėsite eiti į biznį. Atsišaukit arba 
raškykit

International Barber College
672 and 651 W. Madison St.

CHICAGO, ILL.

va- 
kol 
pri
ga

NAMAI-ZEME
.Bargenas

MURO namas, Storas ir 3 
bariai, viršui 7 kambariai, 
mentus. . ,ga 
Mainysiu T 
Kaina $6,500.
NAUJAS muro namas 2v5 gyve

nimai, prie Western ir Marąuette 
Blvd. Mainysiu ant medinių namo 
arba bungalow.

MURO bungalovv 5 kambarių, ap
šildomas, lotas 00X125, gražus so
das, kaina $7,300, cash $L,500. Ran
dasi Mavwood.

SVELNIS IR MANKUS 
1443 N. Paulina St.

Tel. Armitage 6411.

kam- 
beis- 

ražas. Morgečių $4000. 
lotus arba į morgečius.

bizniavus namusPARSIDUODA
3407 S. Halsted St. Savininkas gy
venk 724 W4 18tli SL 2 fl. renr.

PARSIDUODA 5 kambarių cottage. 
Yra elektra, gazas, vana, karštu oru 
Šildoma. Namas raudasi grasioj vie
toj, Chicago Lawn. Parduosiu už 
$5,445, nes turiu greitai parduoti. 
Taipgi parduosiu ir 5 kambarių ra
kandus. Savininkas

3423 W. 61st Street

PARDAVIMUI 2 aukštų presinių 
plytų mūrinis namas, 6 ir 5 rūmai, 
pirmu lubų flatas karštu vandeniu 
apšildomas, 2 mašinų garažas. Par-. 
siduoda sykiu ir automobilius -—1 
Jewett 1928, sedan, gerame stovyj. 
Kreipkitės vakarais.

5938 S. Maplewood Avė.

Jaunuoliams Pamokos
Su ateinančiu Liepos menesiu 

prasidės lietuvių kalbos pamokos. 
Mokslas tęsis kasdien pų penkias 
valandas per dešimts savaičių. Tėy 
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. 7

Amerikos Lietuvių Mokykla
J. P. Olekas, Mokytojas 

3106 S'. Halsted St., Chicago, UI.
Z

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yrtv svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jųsų išmoksite j kelias savaites, kaip 
____  _________ __ . Darbas kol 
jus mokinsitčs, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 West Madison St.

PARSIDUODA lotas 50x125 jųsų išmoksite į kelias savaites, 
geroj vietoj, 99 ir Igelston avė.1 didelius darbus. 
Kreipkitės prie savininko

C. Rožienis
7214 S. Ashland Avė.

■MM


