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L. S. S. Ragina Socialde
mokratus eiti valdžion

ose ir iš-

v BERLINAS, birž. 10. —- Vo
kietijos reichstage (parlamen-

1 te) šiandie buvo didelio triukš
mo, kai kancleris Marx bandė 
apginti nuo atakų prezidentą 
Hindenburgą, nesenai pareišku- 
sį, kad jis esąs priešingas bu
vusių Vokietijos valdovų turtų 
konfiskavimui.

I .Tarp dešiniųjų i. 
partijų atstovų bemaž 
muštynių.

I 'Socialdemokratų nuomonę iš- 
t kancleris Her-

Mueller, kurs pasakė, 
kad respublikos prezidentas nu
sikalsta konstitucijai, kuri rei
kalauja, kad prezidentas laiky

mus nepartingos pozicijos.
. [Prezidentas I linden burgąs

andais savo laiške Fridrichui
CHICAGO. — Užvakar vakare, birželio 9 d., Lietu-, von Loebelliui, vokiečių monar- 

vių Socialistų Sąjungos Pildomasis Komitetas pasiuntė chistų vadui, pasaką kad buvu- 
kabeliu į Kauną pasveikinimą Lietuvos Socialdemokratų 
Partijai dėl jos didelių laimėjimų Seimo rinki 
reiškimą pageidavimo, kad socialdemokratai /totų vald- butų “smūgis 
žion. f yA x

Savo sveikinime LSS. Pildomasis Komitetas sako, 
kad socialdemokratų dalyvavimas vyriausybėje yra pa
geidaujamas apvalymui valstybės įstaigų nuo “klerikali- 
nio šlamšto”, atskyrimui bažnyčios nuo valstybes; panai- 
kirtimui karo stovio ir mirties bausmės, politinių kalinių 
paliucsavinuii ir bedarbių ir naujakurių pagalbai.

Pild. Komiteto kablegrama tapo pasiųsta drg. Kipro 
Bielinio, L. S.-D. Partijos centro komiteto pirmininko, 
vardu, kuomet atėjo nuo jo 
oficialinis pranešimas apie 
Seimo rinkikių pasekmes. 
Pildomojo Komiteto posė
dyje dalyvavo beveik visi 
nariai, ir klausimas Lietu
vos socialdemokratų takti
kos valdžios sudarymo Klau
simu buvo išdiskusuotas la
bai plačiai ir visapusiškai. 
Nutarta vienbalsiai, kad 
prie susidariusių Lietuvoje 
aplinkybių suorganizavimas 
atatinkančios darbo masių 
nusistatymui valdžios butų, 
vargiai galimas be socialde
mokratų.

Reikalauja atskyrimo bažny 
čios nuo valstybės ir amnes 

tijos politiniams kaliniams ir kairiųjų
: nekilo

Socialistu Sąjungos tele- “ S 
grama Lietuvos Socialde 

mokratams

Tečiaus, jeigu dėl kurių 
nors priežasčių musų drau
gai Lietuvoje ir negalėtų 
susitarti su kitomis Seimo 
grupėmis dėl dalyvavimo 
valdžioje, tai iš Piki. Komi
teto telegramos jie patirs, 
ko reikalauja susipratusieji 
Amerikos lietuviai darbi
ninkai iš busimųjų Lietuvos 
valdovų. Jie reikalauja, kad 
pasibaigtų ta smurto, tero
ro ir priespaudos politika, 
kurią savo viešpatavimo 
metais vykino “krikščio
nys”. Jie reikalauja, kad 
krašto iždas nebūtų eikvoja
mas kunigų algų mokėjimui 
ir kad mokyklos butų pa- 
liuosuotos nuo klebonų ir 
špitolninkų globos. Jie rei
kalauja, kad valstybė teik
tų paramą vargingiausiems 
visuomenės sluoksniams — 
bedarbiams ir neturtingiems 
naujakuriams. Kovoje už 
šituos reikalus Lietuvos so
cialdemokratus — visviena 
ar jie bus 
— visomis 
Amerikos 
ninkail.

9 
valdžioje, ar ne 
pajėgomis rems 
lietuviai darbi-

Lietuvių Socialistų Są
jungos pasiųstoji telegrama 
skamba taip:

.June 9, 1926
Kipras Bielinis 
Seimas 
Kaunas 
(Lithuania)

Draugai! Sveikiname jus ‘ 
su puikiu laimėjimu Seimo 
rinkimuose ir tikimės, kad 
eisite valdžion iššluoti kleri
kalinį šlamštą, atskirti baž
nyčią, nuo valstybės, panai
kinti karo stovį ir mirties 
bausmę, paliuosuoti politi
nius kalinius ir padėti be- dėl referendumo? Ar teisingai 
darbiams ir naujakuriams.

LSS. Pildomasis Komitetas
.. . . v. . kurios nors pusės reiVokiečiu komunistu areš- užgaudamas milionv

. . n r žmonių?”* 1 z ,tavimas Berline
BERLINAS, birž. 10. —Bėr

imo policija vakar padarė kra
tą komunistų būklėj ir arešta
vo tryliką asmenų.

Areštuotieji komunistai kalti
nami dėl sąmokslo prieš valdžią 
ir ruošimos sukurti pilietinį ka- 
*’*• ; , ': I

Policija skelbia, kad Hesseno 
distrikte buvęs surastas slaptas 
komunistę ginklų ir amunici-i 
jos sandėlys. x

7 asmens sužeisti trau-
kiniui susikūlus

HOAGLAND, Ind., birž. 10. 
— Ištrukęs iš bėgių susikūlė 
Grand Rapids and Indiana ge
ležinkelio traukinys No. 914. 
Keturi vagonai apvirto. Septy
ni pasažieriai buvo sužeisti, vie- 
nas tur būt mirtinai

CORDOVA, Aliaska, birž. 10. 
— Kanados uigniakalnis Aleutų 
salose ėmė smarkiai veikti ir 
mesti lavą.

Triukšmas reichstage dėl 
ex4aizerio nuosavybių

Socialdemokratai atakuoja Hin- 
denburgą dėl priešinimos 
konfiskavimo referendumui

šio kaizerio, jo šeimynos narių 
ir kitų buvusių Vokietijos val
dovų nuosavybių konfiskavimas 

i konstituciniams 
valstybės pamatams ir laužy
mas pamatinių dorovės ir tei
singumo įstatymų.”
Valdžia negalinti tvirtinti kon

fiskavimo referendumo.

Kancleris Marx, kalbėdamas 
reichstage, atkartojo, kad mi- 
nisterių kabinetas negalįs pa
tvirtinti įvyksiančio birželio 20 
dieną referendumo dėl buvusių 
valdovų nuosavybių konfiska
vimo, nes tai esąs trempimas 
pamatinių privatinės nuosavy
bės teisių. Jis reikalavo, kad 
reichstagas tuojau priimtų val
džios kompromiso, pasiūlymą, 
būtent, įsteigti specialinį teis' 
mą, kurs buvusiųvaldovų ieš
kinius išlygintų.
Oficialinis socialdemdkratų par

tijos pareiškimas
Del prezidento Hindenburgo 

laiško monarchistų vadui, so
cialdemokratų partija išleido 
oficialioj pareiškimą, kuriame 
sakoma:
“Ar teisingai elgiasi preziden

tas, vadindamas beteisiais ir 
nenormaliais tuos 12^ miliono 
piliečių, kurie pasirašė’ peticiją

elgiasi prezidentas, kurio pa
reiga yra kiekvienam atsto
vauti bešališkai, stodamas ginti 

reikalus ir
savo

• Socialdemokratų pareiškimas 
baigiamas atsišaukimu j žmo
nes, kad kiekvienas pilietis da
lyvautų referendume (visuoti
niame balsavime), idant visuo
menės labas triumfingai paimtų 
viršų ant plėšriųjų viešpačių.

Norvegijos 30,000 dar
bininkų streikas 

pasibaigė
OSLO, Norvegija, birž. 10. — 

Kasyklų ir kitų pramonių strei
kas, kuriame dalyvavo apie 30,- 
000 darbininkų, tapo pabaigtas, 
darbininkams ir .samdytojams 
sutikus priimti valdžios tarpi
ninkų pasiūlymą sumažinti al
gas 15 nuoš. Streikas tęsėsi per 
šešias savaites.

Patvirtino $7,587,000 
karo veteranams

VVASHINGTONAS, birž. 1C. 
— Senatas patvirtino atstovų 
buto priimtą bilių, kuriuo ski
riama dar $7,587,000 didžioj^ 
karo veteranams invalidams at
lyginti.

Naujieji Lietuvos Galvos

M. SLEŽEVIČIUS 
Ministeris Pirmininkas

DR. KAZ. GRINIUS 
Lietuvos Respublikos Preziden
tas, išrinktas birželio 7 dieną.

Del Rusų $2,000,000 
Britų angliakasiams 

/---------------------------- III.

Pinigai buvę atsiųsti ne Rusi- 
jos-'dm'bininkų sąjungų, bet 
pačios sovietų valdžios.

LONDONĄ Sį birž. 10. — Del 
lordo Birkenhęado, ųninisterio 
Indijai, pareiškimo, kad ne Ru
sijos kasyklų darbininkai, bet 
pati sovietų valdžia buvus at
siuntus 2 milionu dolerių strei
kuojantiems Anglijos angliaka
siams, girdėti, kad premjeras 
Baldwinas tuojau sušauksiąs 
nepaprastą kabineto posėdį ofi- 
cialiniam tuo dalyku valdžios 
nusistatymui suformuluoti.

Remdamasis kasyklų darbi
ninkų federacijos sekretoriaus 
A. J. Cooko pranešimu, kad 
Britų angliakasiams buvo at
siųsta iš Rusijos 2 milionai do
lerių, Birkenhead vakar pasa
kė valstybės prekybos tarybos 
susirinkime, kad tie pinigai bu
vę tiesiai sovietų valdžios atsių
sti tikslu kurstyti revoliuciją 
Didžiojoj Britanijoj.

Oklahomai reik 5,000 
darbininku piutei

OKLAHOMA CITY, Okla., 
birž. 10. — Valstijos darbo de
partamentas išleido atsišauki
mą, prašydamas iš kitų valstijų 
5,000 darbininkų laukų valymo 
darbams, ypač kviečių piutei.

Nuo ateinančio pirmadienio 
darbininkai bus -reikalingi visoj 
žiemių vakarų Oklahomos srity.

Vengrijos premjeras 
Bethfen gavo mušt

GENEVA, Šveicarija, birž. 
10. — Tautų Sąjungos rūmų 
priemenoj vienas vengras, pri
ėjęs prie Vengrijos premjero 
Bethleno, kirto jam į veidą. 
Puolikas buvo suimtas. Jis sako, 
kad Bethlen netinkąs atstovau
ti Vengrijai, ir jis norėjęs vie
šai parodyti jo niekšybę.

Čhicagai ir apielinkei oficia 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Galima laukti lietaus ir per
kūnijų; vakarop vėsiau; pusėti
nas, didžiumoj pietų vėjas.

„Vakar temperatūra siekė mi
nimom 58°, maksimum 77° F,

šiaigVe saulė teka 5:14, lei* 
džiasįB )24 valandą.

Kominternas ragina remti 
Britų kasyklų streiką

MASKVA, birž. 10. — Ko- 
munistų internacionalas paskel
bė rezoliuciją, kuria Britų ko
munistų partija raginama rem
ti streikuojančius Anglijos ka
syklų darbininkus.

Rezoliucijoj patariama, kad 
komunistai organizifotų būrius 
kovai su streiko laužytojais, 
taipjau kad angliakasiai remtų 
obalsį nacionalizuoti kasyklas 
be atlyginimo jų savininkams 
ir įsteigti kasykloms darbinin
kų kontrolę.

Lloyd George vyksiąs į so- 
vietiją pasižiūrėti

LONDONAS, birž. 10. -- 
Sužinota, kad Lloyd George, 
fcuvęs Anglijos premjeras, priė
męs Sovietų valdžios pakvietimą 
atlankyti Rusiją šią vasarą.

Darbininkų rateliuose kalba
ma, kad Lloyd George jau se
nai planavęs atlankyti Rusiją 
ir pasižiūrėti, kokios pažangos 
sovietija padarius prekybos ir 
pramonės srityse.

Reichstagas patvirtino 
z paktų su Rusija

BERLINAS, birž. 10. —Rei
chstagas šiandie beveik kaip 
vienu balsu patvirtino nesenai 
padarytą tarp Vokietijos ir so
vietų Rusijos draugingumo su
tartį.

Prieš ratifikavimą kancleris 
Marx savo kalboj pasakė, kad 
didžiausias Vokietijos troški
mas yra išlaikyti draugingus 
santykius kaip su rytais, taip 
ir su vakarais.

MEDIS, KUR DUODA J’IENO

NEW I1AVEN, Conn.. birž. 
10. — Yale miškininkystės mo
kyklos profesorius Samuel Re- 
cord, sugrįžęs dabar iš kelio
nės į Britų Hondurasą ir Gva
temalą, sako, kad Gvatemaloj 
jis užtikęs medžių, kurie ‘duo
dą pieno. Prakirtus luobą,' iš 
medžio tuojau imąs gausiai te^ 
kėti baltas pienas, turįs tokį 
pat skonį, kaip kad karvės.

Ice-cream’o darbininkai
sustreikavo

VVASHINGTONAS, birž. 10.
— Sulaukus kaitresnio oro, 
Washingtonuj gresia aiskrymo 
badas.. Daugiau kaip šimtas ai
skrymo darbininkų sustreikavo, 
reikalaudami didesnės algos.

1 ’»L

VVASHINGTONAS, birž. 10.
— Gautais pranešimais Kalifor
nijoj trisdešimt vienoj vietoj 
dega nacionalinės girios.

Kiny “krikščionią” gene- 
* rolas esys Bėdina
Feng Juhsianas norįs pirkti Eu

ropoj amunicijos savo armi
jai; atvykęs iš Maskvos

BERLINAS, birž. 10. Ne
žiūrint Kinų ambasados nugyni- 
mų,’ iš tikrų šaltinių sužinota, 
kad “krikščionių” generolas 
Feng Juhsianas, bolševikams 
simpatizuojančių kiniečių va
das, yra dabar Berline, atvykęs 
čia per Maskvą ir Varšuvą.

Manoma,* kad jis Čia atvyko 
pasiderėti dėl amunicijos savo 
armijai, kuri nesenai buvo iš
stumta iš Pekino. Sako, kad su 
juo turėję jau pasikalbėjimų 
Čechoslovakijos, Vokietijos ir 
Francijos koncernų agentai, ir 
kad Amerikos firmos taipjau 
esą pakviestos konferencijon su 
Fengu.

Cechoslovakija nusilenkė 
Mussoliniui

VIENNA, Austrija, birž. 10. 
Čechoslovakijos vyriausybė, 

nusilenkdama Italijos ’diktatb- 
riui Mussoliniui, įsakė social
demokratams susilaikyti nuo 
visokių demonstracijų, kurios 
bnVv> |>lantiojamos laikyti šian
die, Italijos socialistų atstovo 
Matteotti nužudymo sukaktu
vėms paminėti.

[Italijos parlamento narys, 
socialistų vadas Giacomo Ma
tteotti, buvo fašistų, su paties 
diktatoriaus. Mussolinio žinia, 
sugautas, išdangintas automo
biliu aštuoniolika mylių už Ro
mos ir miške paskerstas birže
lio 10 dieną 1924 m.].

Patvirtino sutartį dėl 
nuodingu dujų var- • 

tojimo kare

WASH)INGTONAS, birž. 10. 
—Senato užsienio reikalų ko
misija aprobavo Tautų Sąjun
gos sutartį, kuria užginama 
vartoti kare nuodingos dujos 
kaipo kariavimo priemonė. s

MANAGUA, NikaragUa, birž.
9. — Prezidentas Solorzano 
skelbia, kad revoliucininkų va
dai, veikusieji pastaruoju lai
ku Atlantiko pajūrio srityse, 
dabar apleidę kraštą.

KODĖL PER NAUJIENAS
m GERIAU SIUSTI PINIGAI

I , / . * .

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

2. Naujienos siunčia per Koperacijos 
Bankų, kuris duoda ir gali duoti greičiau
sių ir geriausių patarnavimų; s

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

4. Naujienos išsiunčia pinigus kas an- 
e trų dienų iki vienam centui;

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

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini-
< gus per paštų, o vietiniai kreipkitės į mus 

ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. ‘ 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČI0 APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. .

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, Dl. I

Neramumai Seule per im
peratoriaus laidotuves

SEULAS, Korėja, birž. 10.— 
Šiandie, per buvusio Kopėjos 
imperatoriaus Yi laidotuvių ap
eigas, kilo riaušių. Milžiniškai 
procesijai su imperatoriaus kar
stu traukiant Seulo gatvėmis 
studentai korėjiečiai, protestuo
dami prieš dabartinius Korėjos 
valdovus, Japonus, suruošė de
monstraciją, skleisdami kursto
mą prieš Japonus literatūrą. 
Kariuomenė ir policija puolė 
demonstrantus. Apie trys šim
tai asmenų buvo areštuota.

Laidotuvių apeigos tęsis dvi 
dienas. Nors neramumai šiandie 
buvo užgesinti, vyriausybė bijo, 
kad ryto (šiandie) jie neatsi- 
kartoti) dar smarkiau.
\ —

Russell skųsiąs Angliją 
dėl $10 už vizą

PARYŽIUS, birž. 10. -Char
les Edward Russell, Amerikos 
rašytojas ir buvęs socialistas, 
kurio Britų vyriausybė andais 
neįsileido į Angliją dėl to, kad 
jis simpatizuojąs Airijos res- 
publikininkų judėjimui, sako, 
kad jis dabar skųsiąs Britų val
džią, idant atgavus iš jos 10 
dolerių, kuriuos ji “vyliugin- 
gai” paėmus iš jo už pasporto 
viziįL

i Be to, Hussell paraše Britų 
vidaus ministeriui Joynson- 
Hycksui aštrų laišką, kuriame 
tarp kita sako:

“Mano nuomone tamsta turė
tum kiekviename Britų konsu
late pakabinti skelbimą, kad 
Britų vizos neturi jokios vertės 
asmenims, kurie nepritaria Bri
tų propagandai Jungtinėse Val
stijose. Savo bylą aš padaviau 
valstybės departamentui.”

Brazilija rezignuoja iš 
Sąjungos tarybos

GENEVA, Šveicarija, birž.
10. — Brazilijos atstovas Mėlio 
Franco pranešė Tautų Sąjungos 
tarybai, kad Brazilija rezig
nuojanti iš tarybos kaipo jos 
nenuolatinis naris, nors Sąjun
gos nariu pasiliekanti.

BANKININKAS NUSIŽUDĖ

LONG BEACH, Cal., birž. 10. 
— Nusišovė turtingas • buvęs 
bankininkas Hoyt, 56 metų, ki
lęs iš Keithsburgo, III. Nusižu- 
žė dėl pairusios sveikatos.
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BUJIENU 
PiknikaS

Birželio 27 d.
= 1926 =

Naujame

G. Chernausko Oarže
JUSTICE PARK, ILL.

t
o

Dalyvauja
Garsus lietuvių magikas, Prof. Jonas Čeka- 
navičius. Jis darys visokius triksus, fones 
ir štukas: pripildys orą paukščiais ir kito
kiais gyvais sutvėrimais. Jis užsakė Ber- f
lyne daug įvairių dalykų specialiai skiria
mų dėl parodymo publikai Naujienų Pik
nike. Baisus ir žingeidus dalykai dėsis.

Lenktynės
Vyrų, moterų ir vaikų. Didelės ir brangios 
dovanos visiems už pasižymėjimus. Kelios 
dešimtis porų turės progos dalyvauti dar 
niekad nematytose lenktynėse, bandyme Z

gabumų, iškalbos, storumo, plonumo, 
senuko, jaunumo, sunkumo, lengvumo ir 
kitokių dalykų.

Žaismės Mažiems
Čia bus patenkinti visi. Didi vyrai ir su
augusios ponios — kaip ir maži kūdikiai. 
Desėtkai visokių žaidimų yra paskirta vai
kams ir mergaitėms ir už pasižymėjimus 
daugybė dovanų.

Vietos Užteks 
Visiems

Chernausko daržas yra didelis ir gali tilpti 
apie 30,000 žmonių, todėl mes kviečiame vi
sus Chicagos ir jš, kitų miestų ir vietų lietu- 
vius. Kviečiame: darbininkus, mekanikus, 
profesionalus, biznierius, kunigus, bolševi
kus, menševikus, katalikus, klerikalus, 
avangelikus ir šiaip visokių įsitikinimų ir 
pažvalgų žmones, ir visiems prižadame ir • 
garantuojame apsaugą, tvarką ir paprastą 
asmens nepaliečiamybę. čia mes veiksime, 
gyvensime ir džiaugsimės kaipo visi geri

• 9

piliečiai vienos valstybės, po bendra protek
cija Naujienų ir Chernausko.

VISI PRIBUKIT.

NAUJIENŲ KVIESLYS.

P11- ..........-■« ................................   —

Kas Dedas Lietuvoj
bi <     ■■ >■ 1 '■ii ■’ į >■1 -.i

KALVARIJOJE 18 IV kino 
“Aza” salėje p. Fin. Min. Kar
velis darė neva viešą praneši
mą, bet j salę leido tiktai “iš
rinktuosius”. Nors salėje ’ bu
vo tik vieni taip vadinami “sa
vi žmonės”, bet pritarimo savo 
pagyrams vis tik negavo - iš 
maždaug 400 žmonių vos kokis 
desėtkas teplojo. , ( *

Stebėtina Irs, kad j salę ne 
visus (ėieido! • Nejaugi kiti ne 
Lietutbs piliečiai, kad savb val
džios atstovų pranešimai neturi 
teisės klausyti?

Prahešim^i p. Karvelis darė 
prie labai sustiprintos sargybės. 
Matėsi net Mariampolės polici
ninkų. r

Nors ir gana buvo apsidrau
dęs, bet tiš tik labai nerimavo 
ir tie 
pūkų, 
ir p. 
kėjo,
rin-kifritis riioSia. ant jų politikos 
kapo stalyti“ kryželį. Labai tei
singai vienas* klaušytojų pasakė 

“karveli, balandčli, skrisk ten, 

iš kur esi atskridęs”!
—Ubagas.

“savieji”. Net buvo švil- 
fš to ne tik mums, bet 

Minfsteriiri turbūt pąaiš- 
kad kalvarijiečiai, per

VIS A KI O-1U11) A. N epersena i 
čia buvo Seimo nario p. Pet
rausko pranešimas, kuriame ne
iškentė ncpridėjęs ir savo “tre
čioko” vietos zakristijonas 
Elertas. Ir tas jo išsišokimas 
nepaliko be pasekmių, štai į- 
teiktame Rinkimų komisijai 
Darbo federacijos sąraše; eina 
11 ar 12 Nr. “Elertas Juozas 
37 m. Vi&ikio-Rudos bažnyt- 
kiemy gyvenantis mažažemis”. 
Žinoma, visi piliečiai turi teisės 
būt renkami Seiman ir čia nie
ko tokio, bet tik kodėl sąraše 
federalitai drovisi tikrą savo už
siėmimą pažymėti. Juk Elertas 
nors ir turi apie P/2 margo že
mės, bet pagrindinis jo užsiėmi
mas—zakristijonystė ir jis iš 
to gyvena. Nejaugi ir krikde- 
miškai nusistačiusius partijos 
zakristijono luomą skaito dis
kredituojančiu jų partijas. Be 
to, pasirodo, labai lengva būt 
išrinktu nuo krikdemų į seimą) 
nueik tik į kairiųjų partiją pa
skaitas ir užduok kokį nors 
klausimą ir tuoj tu busi įra
šytas jų eilėsna ir net Seimo 
kandidatų sąrašuosna.

—Rudos klumpius.

NEIŠDEGĖ

š. m. kovo mėn. 12 d. Vil
kaviškio Draugijoms registruoti 
Komisija nutarė uždaryti Ben
drą Darbininkų Profesinę Są
jungą. Minėtos Sąjungos Cen
tro Valdyba Komisijos nutari
mu nepasitenkino ir padavė 
skundą Mariampolės Apygar
dos'Teismui. Taip pat skundą 
padavė ir Vilkaviškio Apskri
ties Viršininkas, pasiremdamas 
Polit. Policijos III punkto raš
tu 16-III-26 m.-Nr. 666, kuria
me pažymėta, kad priegloboje 
bendros Darbininkų Profesinės 
Sąjungos eina komunistinė 
priešvalstybinė propaganda, žc- 
mimas valdžios autoriteto ir tt. 
ir kad tai esą žalinga ir vedą 
Šalį prie dizorganizacijoš ir 
anarihijos. Beto dar Apskri
ties Viršininkas pridūrė, kad 
“Sąjungos Centro Valdyba ne
silaikius savo statuto ir kad, 
girdi Sąjungos labai migloti j- 
statai”, prašė Komisijos nutari-

“T“
Prityrę Vartotojai Perka

Ir Būna Pilnai 
Patenkinti

Daugiau Parsiduoda Negu Kitų

• EarI Caroll, kuris surengė 
New Yorke “vyno vanios” puo
tą. Vyne maudėsi, kaip žinia, 
lietuvaitė iš Chicagos p-lė Dau
gėlaitė. 4

Caroll tapo nuteistas vie
niems metams ir vienai dienai 
kalėjimo ir pamokėti $2,000 pa
baudos.

mą patvirtint, š. m. gegužės 
mėn. 0 d. Mariampoles Apy
gardos Teismas, išnagrinėjęs B. 
Darbininkų Prof. Sąjungos by
lą Vilkaviškio Komisijos nuta
rimą panaikino. Tokiu bildu 
Vilkaviškio Apskrities Viršinin
kas nieko nepešė ir B. Darbi
ninkų Prof. Sąjunga galės vėl 
toliau veikti.'—P-s.

Painusis, Alytaus 
apskr.

Parceliuojant Pamūšio dvarą 
D. Gimba, kaip bežemys gavo 
jame nedidelį žemės sklypą. Ga
vęs žemės, iš visų pastangų ku-
rėsi duotajame sklype. Nors 
vargingai, uošviui ir kitiems pa
dedant, pasistatė gyvenimą na
mą ir kluoną. Pasistatęs neil
gai jais naudojosi. Balandžio 
26 d. trobesiai ir visas invento
rius paskendo ugnies liepsnoje. 
Priežastis tos nelaimės buvo jo 
paties vaikai. Ryte, kūrenant 
krosnį, vaikai pradėjo rūkyti 
kambary, bet tuo laiku buvusi 
kaimynė juos sudraudė, todėl jie 
paėmę žariją, išėjo laukan. Vai
kams išėjus, tuojaus pasigirdo 
nepaprastas ūžesys. Ūžesiui 
didėjant, D. Gimba išėjo laukan 
pasižiūrėti ir pamatė jau antrą 
namo galą paskendusį liepsno
je. Kadangi vėjas labai didelis 
putė, tai viena minute apėmė vi
sus triobesius, net nespėjo nei 
karvės iš tvarto išleisti. Be to 
tą patį rytą pelkėj prigėrė pas
kutinis jo arklys. Iš vakaro už- 
klimpus arkliui, D. Gimba nesi
skubino jam suteikti greitos pa
galbos, todėl arklys išgulėjęs 
visą naktį pelkėj, iki ryto su
stingo. Taip žmogus, dėl neat
sargumo ir nerangumo per ke
lias valandas liko toks kaip 
stovi.

Krivasalis, Linžmčnų 
valsč. 

—v- -I

Pereitą rudenį Lenkijoje pasi
korė pih Ramonienės motina. 
Po motinos pasikorimo Ramo
nienė sielvartovo iki apsirgo. 
Ilgiau nebeiškęsdama nutarė nu
sižudyti. Gegužės 10 d. ji ras
ta pasikorusi kamaroje. Ramo
nienė paliko vyrui du vaiku.

— Girių žvalgas.

Jei jums yra nusibodę
paprasti ♦ « ♦

Išbandymas palinkimo ar tai prie 
draugo ar produkto, priklauso 
nuo to, kaip arčiau ir kaip ilgiau 

yra išlaikoma pažintis.

Kaip tik jus dasilytėsite lupomis 
HELMARŲ, jus laimėtas! O nuo
latinis draugavimas tiktai dar labiau 
užtvirtins ir padidins/jųsų skonį 
imžinai prie jų.

Paprastas stiklinis akmuo spindi tik 
trumpą laiką, bet deimantas žiba ir 
džiugina amžinai.

/

Nes HELMAR yra nepaprasto cha 
rakterio cigaretai. Ir ta rųšis cha 
rakterio neturi sąu viršesnes.

f.

Susipažinkite Su

E LMA
Karaliene Žymiausių Cigarėtų.

O 1»» 
f. UMillMd 
Cp?W/>>

Lengvina skausmą 
Niekas nesuteikia tokios 
malonios pageltos kaip 
originalia Baume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite. 

Gaukite Originales 
Francuzaškas

BAUME BENGUĖ
( analo£sxqve )

I Ik •
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KORESPONDENCIJOS

Kebli komunistų padėtis. Vaizbos buto Klaipėdos svečių
’---------------- į išleistu vėms ba n kietas

Brooklyn, N. Y. So. Boston, Mass.

aisias 
kurį kiekvienas 
kūdikis gali 

suvirškinti be 
apsunkinimo 

JP silpnu 
viduriu

EAGLE BRAND
CONDKNSEO MILU

Ui BĮ 
kuponu 
u b i t« 

dykai lietu
viškai pamokū
alp prltiurėti 

Ir penėti savo ir 
Juaų kudikj. Iškirp

kite i r . priBiyBkite 
šiandie bu Jubu vardu 

ir adresu.
THE BORDEN COMPANT 

Borden Bldg. New York

rime recutariMala Uiko-

kUDIKIų 
EROVės skYRIUS

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

ĮKŪDIKIŲ SVEIKATOS.

STRAIPSNIS 180 
l’rumokiniinas Punios

Yra daug sunkiau kūdikį pramo- 
kinti sukontroliuoti savo šlapumo pū
slę. Abelnai ta puti sistema gera 
kaip aną sykį minėjome. Supranta-’ 
ma, kūdikį ant puodo reikia sodinti 
dažniau, gal būt kas valandą, jei ji? 
nemiega. Laipsniškai jį galima in- 
pratinti palodyti kada jis nori šla
pintis.

Verkimas
Verkimą negalima skaityti papra

timu pas kūdikį, nes tai vienatinis 
būdas kuriuo jis pareiškia savo no- 
ius. eJi syk; kūdikis patirs, kad ver
kimas duos ko jis nori, jis pripras 
perdaug tą privilegiją vartoti, ^unku 
tą papratimą panaikinti, bet yra 
galima prižiūrėti, kad vi.-ko jam butų 
kas reikalinga, ir pavelijant jam verk
ti iki užmigs. Bet jei kūdikis verkia 
prisimygęs, be jokios matomos prie
žasties, motina gali nužvelgti ligą- 
Paprastai kūdikis nori, kad ji paimtų 
ant rankų ir bovytusi, ir jei motinu 
jam pasiduos, tai turės kaprizą, lepu
mą.

Lovos 1’riš ki pini inas
Mažai kūdikiai turi papratimų ku

riuos taip sunku panaikinti kaip šlu- 
pinimąsi lovoje. Pas senesnius kūdi
kius priežastis gali būti,kokiame nors 
nervų suirime, bet didumoje atvejų 
butų stoka pirmais ųiėnesiais nuola
tinio ir atidaus pratinimo kontriliuoti 
reikia douti skystimų vėlai po pietų.

Nuramintojai — Zubovus
Nuramintojų kūdikiui nereikia duo

ti. Apart to, kad jie nešioja bakte
rijas, šie daiktai gali iškraipyti kūdi
kio išvaizdą. Piršto čiulpimas irgi 
yra bligas įprotis. Reikia neatlaidžiai 
pirštą iš burnos atimti, o kūdikio do- 
mę nukreipti kur nors kitur, arba 
prisegti ąpilkute rankoves prie šono.

Brooklyno komunistai neiš
mano, ką daryti. Nesenai įvy- 
kusiamę jų susirinkime Ješke- ne, brangiems 
v i <5 iii t S. kurios pareiga buvę “ro- Kl 
jTistruoti” visus išrinktus į Sus.- A. ----------- ,—„------- __ ,—Y-----
Liet. Amer. Seimu delegatus, i tolyniesiię kelionę* su misija. holon,rt8-

po Amerikos lietuvių kolonijas, kulis lanko Naujosios Anglijos 
Vaizdos Hutas (Lithuanian Konservatoiijų^ didžiai —.. 
American Chamber of 
merce of Mass.) turėjo 
mingą bankietą, kuriame 
vavo šimtinė žmonių musų
nos 
nalai, 
čia augusi jaunuomenė, 
leiviai laikraštininkai;
musų taip vadinamų sriovių — 
jos buvo visos ne skupiai 
stovautos.

Abelnai imant, padaryta 
lauš įspūdžio, suprantama, 
vaizdinant tą faktą, kad taip 

. dar nesenai mums patiems Lie-
alP ilso sį aušimą geije |.ttV()je aUgant, nebuvo tos lai- 

ralis štabas. Gi ve aip. iep- girdėti apie kokios ten lie
sime visiems dmugamstuvių tautos reikalus, nei tos 

tautos aspiracijos, o jau apie 
Klaipėdos, kaipo irgi laetuvos 
kraštą, nei supratimo nebūta. 
Jei net toks brolis lietuvis prū
sas nuo Klaioėctos gyvenimo 
bangos atblokštas, kad ir gyve
no tarp mus, kad ir buvo pa
vyzdingas žmogus, bet jis buvo 
suprastas kaip “vokietis, ne 
musų vieros”. Ir taip dalykai 
tu nėjo. Gi šiandie ir Lietuva 
laisva ir Klaipėda sm ja ir net 
toli už okeano Amerikos lietu- 

lar pačiame Seime seksis pagągr Į viai susipratę, bendrai susibu- 
i keletą delegatų, kurie pasi
ūdys, anot komunistų kalbų 
be nugarkaulio”, t. y. svyruo- 
antys. šitokiai Seimo padėčiai 

susidarius, komunistai galėsiu -----x
‘paimti” Seimą. Ale ir su pa^sa tai prisiminus 
(avimu “delegatų be nugarkau- kiek tai lietuvių į taip trumpą 
io”’ kaip diskusijose paaiškėjo, laiką susiprasta 
snnčios prastos prespektyvps. pažengta pirmyn, 
š komunistų “generolų” Seinhe x x 
dalyvausiąs tik vienas Andriu-

pranešė, kad Seime didžiuma de- 
egatų, — nors maža didžiuma, 
— busią asmenys, priešingi ko
munistams.

šis Jeskevičiutės pranešimas 
pastatė prieš generalį komunis
tų štabą visame opume klausi
mą: ką daryti? Sutraukti Sei- 
nan visus komunistus, gavusius 
mandatus — ar pranešti drau
gams, kad didžiuma delegatų 
■>us nekomunistai ir kad todėl 
tėra reikalo jiems, ypač iš toli- 
nesnių vietų, važiuoti; Brookly- 
ian, ba Seimo užgriebti koniu-

veliones ir gyvenimo lėšas tiems 
Iraugams, kurie apsiėmė važiuo- 
i savomis lėšomis, jeigu nepa

vyks Seimo užgriebti? Iš kokių 
altinių pasemsime pinigų šių 

iėšų padengimui?
Antrą pusę vertus, galimybių 

:sama štai kokių: daleiskime, 
kad komunistai delegatai atvyks 
Seiman visi; gali būti, kad vie- 
nas-kitas komunistų priešas de
legatas Seiman neatvyks; rasi,

Gegužės 12 d., South Bosto- 
svečiams iš 

ipftdos ««■- M. Jankui ' ir 
Brakui pagerbti ir palydėti

Goin- 
iškil- 
daly- 
abel-

š viešuomenės — profesio- 
biznieriai, amatninkai, 

moks- 
sulyg

at

gi
lsi

rę, ir lietuvių-amerikiečių jau
nuomenė klausėsi apie Lietu
vos bei jos Klaipėdos reikalus. 
Klausosi, mokinasi ir atiduoda 
pagarbą musų pionieriams. Vi- 

i įsivaizdini

tautiniai ir 
Materialis

tams žmonėms, kokiu yra šių 
žodžių autorius, šitas lietuvių 
perversmas persistato ne ko
kiais tai įvykusiais stebuklais, 
bet įdėtomis didelėmis pastan
gomis, darbo ir to visko finan
savimu — pinigais! 
kad lietuvių 
nieks nefinansavo, tai reiškia, 
tie finansai surinkti savo duo
klėmis įvairioms misijoms, ku
rių mes turėjome visą virtinę. 
Bet mat nebūta veltui. Tas da
vė trokštas pasekmes. Užtaigi 
turbut ir Klaipėdos svečiai su 
savo misija Bostone ir apielin- 
kėje buvo širdingai priimti ir 
širdingai palydėti. Geros jiems 
kloties ir toliau!

Vaizbos Buto svečių išleistu-

nervingas, ne
taktingas, nesugebąs greitai 
irientuofis. Gabesnieji vadai, 
;aip Mizara, Jeskevičiutė, Seį- 
nan neišrinkti. Taigi vilties 
pasigauti sviruojahčius delega- 
.us šiame Seime esama mažiau, 
nekad VVilkes Barre’s Seime..

Kas daryti? Suko galvas 
‘raudonieji” lietuvių genero- 
ai, prakaitavo ir jautėsi atsidū
rę Aršesnė j, anot tos fusų pa
tarlės, negu gubernatoriaus pa
letę. Galų-gale nutarė' 1 — 
Mušti “trevogą” (žinoma, tik ne 
per spaudą), idant visi komuni- |
štai suvažiuotų Seiman kaip vie-|vių vakaras išėjo nusisekų^įai 
nas; — Surasti šaltinius komu-1sutraukta bendrai visi ele: 

buvo skani ir 
Su pat pra- 

svečiai ir vieš-

Gi žinant, 
tautos reikalų

n-

Į

1

a
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Lietuviai Advokatai

TURTINGI AUSI A S

STIPRI ALSIAS

gamintą rezoliuciją priimta) ir (visiems didelio siurprizo paro- 
“Keleivio” red. p. Michelsonas. 
Tarpuose kalbų buvo muzikalis 
programas, kurį išpildė Vaizbos 
Buto buvęs pirmininkas p. Vin
cas Jenkinsas. Jis labai įspū
dingai sudainavo porą gražių 
dainelių, p-lei Gilbert akompa
nuojant ant piano. Keikia ste
bėtis išgirdus p. Jenkinso dide
lį baritono balsą ir juo labiau, 
kad nemeta biznio į šalį vien 
dėl savo talento. P-as 
sas yra vertas, kad j j 
visos musų <li<lesn6s 

F-as A.

Jenkin- 
girdėtų 
lietuvių 
Kishkis,

didžiai visus 
nustebino savo gabumu ant 
smuikos. šis jaunas artistas 
turi labai didelę ateitį dėl sa
vęs ir lietuvių tautos. P-lė Ta- 
taroniutė, garsi pianistė, padaro

K. GUGIS
' ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

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

Gyveninio V teta
3323 South Halsted St.

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

/Tel. Yards 0111
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. —. Ingaliojimai. — .Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiČiam.s.

JOHN MINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 19 ryto iki 1 v. p. p.A. A. OLIS

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

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

Pčtnyčios.

i 
’dydama savo aukštą balsą sy
kiu akompanuodama ant piano. 
Jonas Bulskis, tenoras, labai 
gražiai pritaikė padainuoti Va
nagaičio dainelę “Leiskit į tėvy
nę”. Visi svečiai buvo sujudin
ti to3 dainos įsįtadingumu.

Vakarienės valgius pagamino 
ir prie stalo dirbo: p-ios Pald- 
beckienė, Savickienė, Neviąc. 
kienė ir Apšegienė. Reikia pa
sakyti, kad tos moterys didžiai 
pasižymėjo savo gabumais to-

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Įlydė Tark 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

Vakarais 2151 W. 22 SUnuo 7 iki 9
Telephone Rooscvelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WA1TGHES
Advokatas
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavo  j line 
abstraktų ir nuosavybes teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenuc 
Tel. Hcmlock 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.

BOREMIAN 
APYNIŲ- 
SKONIS

Tel. Rlvd. «1M 
Woitldev ictu 
BANLS

PlIRlTAd
Malt

Tik pabandykit jį 
Reikalaukit nuo 

hile kokių 
pardavinėtojų

Mėncsinių Išmokamų 
Kontraktų Reikia

Bile Kokioje Sumoje
Musų kainos yra Š% iki 15% pi
gesnės negu kitur Chicagoje. At- 
sineškil abstraktus ir kontraktus 
gatavai dėl užbaigimo deal. Atda
ra kas vakaras.

National Property Co.
11 So. La Šalie Street 

501 Roanoke Bldg., Central 4757 
............................................... ......... ....... .. ■>

DR. IIERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

ir nuo 6 iki 7.30 vai. vakare.
Dienomis: Ganai

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
* 9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. f Chicago, III.

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

. J J nuo 9 >kt G vah ry,eJ valandos į nllo 5 jį; g „gi, vakare

lUAERKA 
. .-ekmingai pa
imliu ja mot*- 
•nu prie ginv 

’vmo, patarimai 
tykai moterim* 
• merginoms.

3113 South 
Halsted S't.

Kreivas Akis 
Ištaiso

mi. G. SERNER O. D.
Lietuvy* Specialistas

Vai.: Nuo 1 ikigL30 vak. 
Nedėlioj 9 iki 12 ryte.

3265 So. Halsted St.
Ant 2 lubų

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4400

T

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
♦ iki 2 vai. po pietų.

nuo 
nuo

k.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. I)rexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Rr.A.R. BLUMENTHAL

Optametrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S'. Ashland At.

Kampas 47-tos 
■* ant 2 lub

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loąmis, 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 6853

Tel. Brunswick 9243

Kazimieras S. Wiczas
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 
ii* nuo 7 iki 9 vakaro

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems

> NAUJIENAS. — Lietui 
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

nistų kelionės į Seimą lėšoms 
padengti, jeigu Seimo nepavyk
tų užgriebti.

O kas reikės daryti, kai nepa
vyks pakankamo didumo pinigų 
sumos sukelti? Nutarta pir- 
mon galvon atlyginti svarbie
siems komunistų judėjime 
“draugams”. Kitus gi, — “ple
škąs”, t. y. eilinius komunistus ; 
arba tik pritarėjus komunis
tams, — nutarta įgraudenti, kad 
jie nereikalautų atlyginimo. 
Mat, jie nesantys taip svarbus 
komunistiniam judėjimui, kaip 
kad įžymieji.

Šis Brooklyno komunistų su
sirinkimas laikyta didžiausioj 
slaptybėj. Dalyvavo jame tik 
“ištikimieji”. Todėl ir disku- 
suota aprašytas aukščiau klau
simas labai atvirai — taip atvi
rai, kad tūli eilinių komunistų, 
vadinami “pieškos”, net įsižeidę, 
■pasekmėj pradėjo dejuoti vie
nas kitam: girdi, šiaip tai drau
gai, draugai, o kai pradeda atvi
rai kalbėti, tat ir pasirodo “va
dai” ir “pieškos”.

— Pasvirkalnietis.

tai. Vakarienė 
programa įvairi, 
džia visi vakaro 
nios tapo nufotografuoti. Bro
lių žvingilų orkestras davė ke
letą “džiazo” dalykų ir tolinus 
Buto bankieto komisijos pirm. 
Vincas Ambrozaitis pradėjo 
oficialį programą. Jam persta- 
čius garbės svečius kalbėti, vi
st susirinkę atidavė pagarbą at
sistojimu. Gerb. senelis Jankus 
prakalbėti pasirinko temą: 
“Kaip lietuviai nuo seniau dar
bavosi, kovojo už savo teises ir 
kaip apie jų darbus ir kovas 
net atatinkamos dainelės susi
darė.” Vieną tokių dainelių 
jausmingai ir atatinkamai pa-, 
deklamavo. Gerb. Braks kalbė
jo tėmoje iš įsivaizdinto braiži
nio. “Amerikos Lietuvių širdis 
kabo augjščiau automobiliaus.” 
Suprantama kaip ir yisų euro- 

i piečių tonu išsireikšta pesimis
tiškai, kad širdis gali pykštelėti 
ant automobiliaus ir sudužti... 
Tame yra daug grynos teisybės. 
Iš Vaizbos Buto kalbėjo adv. 
Bagočius ir svečiams nuo Buto 
įteikė po fontaninę, su vardais 
įgraiviruotą plunksną.* Iš ban
kieto svečių bei viešnių kalbė
jo: Klaipėdiečių misijos remti 
komiteto Bostone pirm. Vienys, 
adv. šalnienė, “Darbininko” 
redaktorius p. Gudas (jo ir pa-

Skaitykit šiuos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601. S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Rea., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect l$80. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Per keletu gentkarčių x tūkstančiai 
Lietuvių motinų išaugino savo kūdi
kius su Bordens Eagle Pienu. Jos 
tą darė dėlto, kad jų draugės seko- 
mendavi tą pačią ir dėlto, kad rado 
jį užganėdinančiu. Bet, ant nelaimės, 
daugelis Lietuvių motinų niekados 
nebuvo pilnai informuotos kodėl jos 
apturėjo šitų puikių rezultatų. Eagle 
Pienas yra puikiausias ir gryniausias 
iŠ šviežio, saldaus, riebaus pieno tin- 
kanflfi sumaišytas su rūpestingai ap- 
grynintu cukrum, ir padaro kūdikiams 
maistą, kuris yra geriausias duoti ka
da motinos pieno neužtenka, arba 
jis nėra tiek stiprinantis kaip reikėtų.

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

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

•
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar į sto
tį, arba savo išnešiotojui sykį į. mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoj;r t skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.^hk. per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidip 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apinainymui, 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 tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

. ..... .............    Atkirp čia
Data: Birželis 11, 10^6

A. MONTVID, M. D.
1519 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 Spauldlng 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKi;

D. C. D. O.
DR. W.’

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 So. Artesinn Avė.
Phono Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P? Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' 1821 So. Halsted SL.
Chicago, UI.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo budus taipgi su

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

1407 Milvvaukee Avė., 2 fl.
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2,720,000 BEDARBIŲ ANGLIJOJE

NEPAMATUOTI PRIEKAIŠTAI UNIJŲ VADAMS
e • • • • •

KO STREIKAS NEGALĖJO PASIEKTI
• • • e e e
e e • • • •

MILŽINIŠKA DARBININKŲ SOLIDARUMO
DEMONSTRACIJA

e e ' e. , • • •
e • • e • e

STREIKO TĘSIMAS GALĖJO BŪT PAVOJINGAS

Bedarbių skaičius Didžiojoje Britanijoje pasiekė mil
žiniškos skaitlinės 2,720,000. J šitų skaičių įeina apie mi- 
lionas angliakasių, kurie tebetęsia savo streikų. Del strei
ko kasyklose yra priverstos susiaurinti savo gamybų ir 
kitos pramonės šakos, kas atima darbų kokiems šešiems 
ar septyniems šimtams tūkstančių darbiųinkų.

“Normalus” bedarbių skaičius viršija milionų.

“GKĘžIkV” planai.
* . — —.M,.... I

“Naujienose” jau buvo rašyta, 
kad komunistai prakišo ne tik 
SLA. Pild. Tarybos rinkimus, 
bet ir rinkimus delegatų į SLA. 
seimų. Tų žinių dabar patvirti- 
aia ir korespondencija iš Brook- 
lyno, kurioje aprašoma, kaip 
komunistai rengiasi prie seimo.

Maskvinių delegatų yra iš
rinkta mažuma, priskaitant net 
ir tuos jų žmonės, kurie apsiė
mė važiuot į seimų savo lėšomis. 
Tačiaus raudonojo biznio vadai 
dar neketina pasiduoti. Jie nu
tarė sumobilizuoti visas savo 
pajėgas, tikėdamiesi, kad prie
šingosios pusės delegatai- gal 
būt ne visi susirinks, tuomet 
komunistams bus proga^užgrob- 
ti Susivienijimų.

To akyvaizdoje reikia primin
ti visiems delegatams į SLA. sei
mų, kuriems rupi apginti orga
nizacijų nuo bolševikų, kad jie 
privalo atlikti savo pareigų. Ku
ris delegatas per savo apsileidi
mą nenuvažiuotų į seimą, tai 
tiesiog patarnautų bolševikams. Prof. Ignatz Moscicki, nauja

sis Lenkijos prezidentas.

Vertė Leonas VitkauskasKlad Farrer.

Mergaitė, Kuri Keliavo
(ROMANAS)

Dalis antroji
Kelionė

VĖL GĄSDINA.

(Tęsinys)

Lulu 
kvai- 
anna-

Ir prie šitokios sunkios padėties krašto pramonėje 
konservatorių valdžia iiieko nedaro, kad prispyrus ang
lių kasyklų savininkus išpildyti teisingus darbininkų rei
kalavimus!

Yra karštuolių, kurie delei to kaltina Anglijos dar
bininkų unijų vadus, kam jie nepadedų angliakasiams. 
Kai kurie rėksniai net pasakoja, kad tie unijų vadai “iš
davę” angliakasius, peranksti atšaukdami visuotinų strei
kų, kuris buvo paskelbtas gegužės mėnesio pradžioje.

Ar visuotinas streikas buvo atšauktas peranksti, ar 
ne, apie tai gali būt įvairių nuomonių. Bęt dalykas tame, 
kad yra grynas absurdas įsivaizduoti, buk streiko eigo
je galėjo būt pasiektas momentas, kuomet su pilniausiu 
tikrumu butų buvę galima pasakyt, jogei. dabar “jau ga
na” streikuot. Toks momentas butų atėjęs tiktai tuomet, 
kuomet darbininkai butų laimėję visiškų, besųlyginę per
galę ant valdžios ir ant kasyklų savininkų. Bet apie šito
kių pergalę nė drąsiausieji žmonės nesapnavo.

• Daugiausia, ko galėjo Anglijos darbininkai tikėtis, 
išeidami į visuotinų streikų, tai — išgauti iš valdžios pri
žadėjimų. kad ji vers kasyklų savininkus atšaukti “lokau
to” (kasyklų uždarymo) paskelbimų. Bet ar valdžia lai
kysis savo žodžio, kai streikas būt likviduotas, ir ar savi
ninkai paklausys valdžios — kas butų galėjęs tatai išank- 
sto užtikrinti?

Iš antros gi pusės buvo pavojus, kad visuotinas strei
kas, jeigu užsitęs^*perilgai, tai ims eiti silpnyn pirma, ne
gu bus pasiektas aukščiaus minėtasai tikslas. Kas šito
kiam atsitikime butų įvykę? Streiko pakrikimas ir visiš
kas darbininkų pralaimėjimas!

Streiko vadams į šitų pavojų reikėjo atsižvelgti. Jį 
turėdami prieš akis, jie ir atšaukė streikų, lig tiktai val
džios pusiau-oficialis atstovas pasiūlė jiems taikų priim
tinomis sųlygomis.

į --------------------------------------

Tiesa, tos sųlygos paskui nebuvo išpildytos. Prakti
kos atžvilgiu todėl visuotinas streikas paliko be vaisių. 
Bet moraliu atžvilgiu jisai vistiek reiškė milžiniškų pa
sisekimų.

Streikas pasiliovė pačiame savo išsivystyme, kuomet 
dar nė vienas stambesnis streikininkų būrys nebuvo pra
dėjęs svyruoti, bet priešingai — dar nauji darbininkų 
būriai buvo pasiryžę išeiti kovon.

Ačiū tam, kad jisai tame momente pasibaigė, jisai 
paliko visuose, kurie sekė jo eigų, galingos ir sėkmingai 
pravestos demonstracijos įspūdį. Jo dalyviai, pasitraukė 
iš kovos lauko, jausdamiesi, kad jie turėjo dar ir dau- 
giaus jėgų, negu parodė savo priešams.

Ar tai yra bloga, kad darbininkų mases išėjo iš strei-
ko su šitokiu jausmu? 1 >< '

9

Ar butų buvę geriau, jeigu jie butų turėję pasitrauk
ti iš mūšio po to, kai butų buvęs išleistas “paskutinis šo
vinys” ir paskutinis lašas energijos?

4 PastarariVjam atsitikime streikas butų pasibaigęs ne 
tiktai be jokių praktiškų vaisių, bet ir su didžiausiu mo
raliu nuostoliu. ' *

“Draugas” pamėgo gąsdini
mus. Kasdien jisai vis rašo, 
kad “Naujienos” busiančios pa
trauktos teisman už “šmeižimą” 
tų asmenų, kurių vardai buvo 
paskelbti Lietuvos laikraščiuose, 
kaipo “fašistinių“ proklamacijų 
platintojų. Tuo nesitenkinda
mas, jisai dar grasina ir asme
niškai Grigaičiui.

Tai yra perdaug žiopla “stra
tegija”. Klerikalinių grasinimų 
mes esame prisklausę pakanka
mai — kuomet ėjo garsioji “ne
kaltojo” Purickio byla, paskui 
iškilus kito klerikalų “didvy
rio” Petrulio skandalui ir prie 
kitų progų. Bet tie grasinimai 
buvo humbugiškas bliofas. Ir 
dabar yra tas pat.
Kad “fašistinių” proklamacijų 

platinime apkaltintieji gaiva
lai užsigina savo kaltės, tai tas 
dar nereiškia, kad jie nekalti. Ir 
didžiausi nusidėjėliai paprastai 
prie savo kaltės neprisipažįsta, 
kol jie turi bent krislą vilties iš
sisukti nuo bausmes. Bet ar 
tiems asmenims, kuriuos gina 
Marijonų organas, pavyks išsi
sukti, tai dar klausimas. Per 
rėvą neperšokus, sakyti “Op” 
yra peranksti.

“Naujienos” nepažjsta nė vie
no tų kaltinamųjų žmonių. Jos 
remiasi vien tiktai tuo, kas 
apie juos buvo rašyta Lietuvos 
spaudoje — toje spaudoje, ku
ri, kiek mes žinome, iki šiol 
dar nebuvo pasižymėjusi krimi
naliais šmeižtais, kaip Lietuvos 
kunigų leidžiamieji laikraščiai. 
Mes tąja spauda pasitikėsime, 
kol nebus įrodymo, kad ji nu
ėjo “Ryto”, “Draugo” ir kitų 
klerikalinių šlamštų keliais.

KUNIGAS APIE KLERIKAIĄJ 
SPAUDĄ

Buvęs amerikietis, kun. R 
Kemėšis, kurio nuomones apie 
paskutinius Lietuvos politikos 
jvykius mes esame dvejetą kiur
ių citavę, sako ve ką apie savo 
brolius klerikalus, pralaimėju
sius Seimo rinkimų kampaniją:

“Katalikų politikos kai-ku- 
rie vaikėjai ir vadai, bolše
vikų pavyzdžio pamokinti, 
įprato žiūrėti į liaudį, kaip į 
nesusipratėlių minią... Spau
dos tonas, visa priešrinkimi
nė taktika rodė, kad į sodie
čius žiūrima, kaip į mažus 
vaikus, kurie nieko neišma
no. Kalbų ir raštų tonas bu
vo nenuoširdus, negarbingas, 
nekultūringas, nepakantus.”, 
(So. Bostono “Darb.”, birž, 
4 d. 1926 m.) )
Vadinasi, net kunigas ir prie 

to, vienas reakcingiausių jų po
litikierių, viešai pareiškia, kad 
klerikalų prakalbos ir spauda 
pasižymėjo savo nekulturingu-
mu.

NORfiTŲ DIKTATŪROS 
...... x___

“Laisvė” krykščia, kad Lietu
vos socialdemokratai ir v. liau
dininkai jau susidėję su kleri
kalais, kadangi j Seimo prezi- 
diumą tapo išrinktas krikščio
nių demokratų atstovas. Kun. 
Steponavičiaus išrinkimas ant
ruoju Seimo vice-pirmininku, 
pasak jos, reiškia, kad socialde
mokratai ir liaudininkai ketina 
išvien su klerikalais smaugti 
Lietuvos “mužikus”. Girdi:

“Mes neklydome, išanksto 
spėdami, kad socialdemokra
tai ir liaudininkai neblogai 
susigiedos su klerikalais-. Var
nas varnui akies neiškirs.” 
Labai juokingas argumentas. 
Bolševikų logika išeina, kad 

taip, kaip ptrma šeimyninkau- 
davo Seime ' klerikalai, dabar 
turi šeimininkauti buvusios 
opozicijos partijos. Klerikalai 
valdydavo Seimą brutale jėga, 
tat ir socialdemokratai su liau
dininkais privalą elgtis tokiu 
pat bildu.

Mes abejojame, kad taip elg
tųsi komunistai, jeigu jie bu
tų socialdemokratų ir liaudinin
kų vietoje. Bet užtai komunis
tai ir yra atžagareiviai, tik ap
sikaišę “raudonomis” plunks
nomis!

Socialdemokratai gi skiriasi 
nuo klerikalų ne tiktai savo 
“spalva”, bet ir savo principais. 
Jie pripažįsta savo oponentams 
diskusijų laisvę.

Seimas yra visų-pirma disku
sijų vieta. Kiekviena gyvuo
janti visuomenėje srovė priva
lo jame turėti balsą, — jeigu 
tiktai ji yra pakankamai svar
bi, kad sugeba išrinkti savo at
stovus- į Seimą.

Seimą nereikia maišyti su 
vykdomąja (pildomąja) val
džia. Seimas susideda iš prie
šingų viena kitai partijų. Sei
mo prezidiume (kaip ir komisi
jose) dalyvauja ir valdančio
sios ir opozicinės partijos — 
tiktai prie šitokių sąlygų Sei
mas gali veikti, kaip tikras 
žmonių balso reiškėjas?

Kas kita yra vyriausybė, ku
ri vykina Seimo daugumos -nu
tarimus. Ji turi susidėt iš vie
nos partijos atstovų arba iš 
partijų, padariusių Jaikiną su
tartį tarp savęs. Be nuomonių 
vienodumo arba susitarimo tar
pe atskirų ministerių vyriausy
bės darbas butų negalimas.

“Laisvės” ignorantai šitų da
lykų, matyt, neišmano. O betgi 
jie “mokinu” darbininkus poli
tikos.
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G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

O ar tiesa,— griebėsi 
pirmos, užėjusios į galvų 
lyštes, — ar tiesa, kad 
mitų moterys žavinčios.

-AŠ apie tai girdėjau, madi/- 
muazel, — atsakė Diburgas, su 
blogai užslėpta pašaipa. Aš 
buvau tos pat nuomonės, kuo
met dar galėjau apie tų spręs 
ti. Bet pažvelgk tamsta į spal
vą mano plaukų, ip tamsta man 
atleisi, kad aš užmiršim tokias 
svarbias smulkmenas...s Jeigu 
tik aš bučiau galėjęs numaty
ti, kad jauna mergaite susižin- 
geidaus tuo, tikėkite, kad... *

Lulu 
donavo.
praleisti progą Užkliudyti' jau
nesniąją senelį, aniuoli^ku bal
su prašiam ėjo:

—Tas tiesa! Reikia turėti

sustabdė... jinai parau- 
0 Lili, nenorėdama

duoti sau žavinčių juodukę...
Bet Diburgas neprigulėjo prie 

žmonių, kurie muša perblokš
tus:

Aš matau, kad netiksliai iš
sireiškiau, — šaltai atsakė jis 

—Aš tik norėjau pasakyti, 
jog nelaukiau, kad vakarieniau
siu su jaunomis prancūzaitė
mis, kurios taip pat smalsios,-

tikriau...
—Kaip 

užmiršti, 
Paryžiuje, o 
Skirtumas tas, kad mano ben
drininkę reikia apkainuoti vi
sai kitu atžvilgiu!

Mimi įsidrąsino tarti:
Kaip? Man rodos, kar per

spektyva tokios puikios kelio
nės turėtų...

Turėtų pakelti vaizduotę ir 
pritraukti? Apsivylei tamsta? 
Priešingai, perspektyva ilgo iš- 
gujimo atstumia mažų prancū
zaitę. Viena mintis apie tai, 
kad apleisti Nautą arba Le- 
valua trims metams, priveda 
jų j išgąstavimą-. O trys metai 
tai minimumas...

—Bet, 
maman, 
nimumas?

—Todėl, 
save nuo 
kurioms norėtųsi mano sąskai
tom pasivėžinti iki Saigono ir 
atgal: tai kainuoja dvidešimts 
tūkstančių trankų.

—Tai butų baisinga!—užpro
testavo Mumi.

— Nesvarbu!—nusprendė pa
pą, užsispyręs ant šavo, visgi 

negali ji ■

kuotfiažiausiai
Dievą myli, 
kad tamstos

mano Laosoje!...
kad mano ben-

blogą 
tamst ? 
biurai

tikrai,— nusistebėje 
kodui toks ilgas mi-

kad aš apsaugojau 
jaunų prancūzaičių.

tamsta

sušuko 
visiškai

I >i burgąs, 
nežinai

keista, kad 
kinti...

—Keista?
Bet tamsta
kiek sumetančios musu. tėvy
nainės!.. Leiskite jums duot 
mažą pavyzdį... Įsivaizdinkite/ 
sau, kad pavasarį 1914 > metu

kaip ir jų seserys iš Tolymujųi 
Rytų: vienos—atvirai, kitos — 
veidmainiškai.

Lili, savo keliu, sustabdyta, 
nutilo. Mimi, netarus dar ne 
žodžio, įsidrąsino užduoti klau
simų, kuris pas jų taip ir pra
šėsi ant liežuvio. 1

Bet jeigu tamsta nevedęs vienas iš musų prancūziškų ro- 
ir nekreipi domės į annainitų mansistų buvo priverstas iš 

vykti trims mėnesiams į pro-’ 
vinciją, . poilsiui, 
uždraustas dargi 
Buvo reikalinga sekretorė. Ro- 
mansistui sunkiai pavyko su
rasti mašinistę, kuri butų suti
kus “išgujimui” dargi už labai 
gerą atlyginimų. “Išgujimas”— 
trijų mėnesių, puikioj viloj, tei* 
šėmis dukters. Tai meilė pran 
Guzaičių prie kelionių. Tams
tos matote, kaip mažai pas ma
ne šansų pasisekimui!

—Tamsta, juk, neprašai mė
nulio iš dangaus. Mašiniste, 

’labiaus ar mažiaus išauklėta, 
labiaus ar mažiaus apsišvietusi 
labiaus ar mažiaus šieno...

—Man ir tai nesvarbu, mu
sų laikais yra stenografinės ma
šinos, su kuriomis apsipranta
ma į dvi valandas...

—Bikuri iš mano 
tų ten!*- išdidžiai 
man.

—Aš jas visas 
kaip pridera, ir jeigu mano vy
ras mus sugriaus, kąg man vi
suomet rodėsi labai galimu 
daiktu... > , *

—Mersi, —nuskriaustai su
murmėjo papa.

—Tai štai! -—''baigė maman, 
—tos mergiščios galėtų save 
išmaitini: visos spausdina anl 
mašinėles...

- —Tas taip lengva, — įterpė 
Lili lyg neduodama tam ama
tui jokios svarbos.

—...Pas vishs tikras apsi
švietimas: * visos kalba angliš
kai, vokiškai, itališkai...

—Ne Lili!— griežtai užpro
testavo Lulu.

ponias, ir jeigu vietinis ele-į 
mentus tamstai visgi geresnė 
priemonė prieš sunkių vienat
vę, negu europiečiai, tai man 
rodos, reikia, kad...

- Tamsta visiškai teisi, made- 
m narei, — įspėjančiai atsakė 
svetimvienis paukštis, — rei
kia, kad vietinis elementas- man 
suteiktų atatinkamas galimy
bes. Taip ir yra Annamitai— 
augštai kultūringa rasė, kurią 
tiktai neišmanėliai gali vadin
ti juodukais. Aš žinau daug 
Afrikos juododžių, kurie stovi 
augščiau už baltuosius. Bet 
annamitai liek skiriasi nuo mu 
sų, kad sunku sau įsivaizduoti... 
Aš žinau jų kalbą. Galiu su 
jais kalbėti... ulurioti... - Bet 
musų mintys, pažiūros, svajo
nes tiek skirtingi, kad bikokis 
bandymas įeiti su jais į dva
sinį hendravimąsi, nulenktas 
nepasisekimui. Tarpi', didžiū
nų “Rašalinės iš Nefrito” (var
das artimiausia miestuko) pas 
mane daug pažįstamų, stebėti
nai mokytų, giliai apsišvietusių 
žmonių. Man'jų draugystė 
teikia didelį malonumą, ir... vis
gi aš svajoju apie draugą, nors 
negabų spręsti filosofines prob
lemas, bet...

—Apie draugą?..
—Sakysim, apie draugę... O,Į 

žinoma, platonišką... Apie tai 
Ir nereikia kalbėti: iriano še
šiasdešimts keturi metai galė
jų bikų tame įtikinti! Pastaty
sime thškų ant i: aš tiorėčiau, 
išvažiuodamas poryt į Indo- 
Kynijų, išsivešti su savim, sa
kysim, sekretorę, mašinistę 
jeigu galima žinačią sųskaitybę 
ir, svarbiausia, taurią, ganėti
nai apsišvietusią ypatą, kuri 
galėtų vesti ūkį ir priiminėti 
svečius, kuomet Dievas man 
juos pasiųs, ir padėti man pa
čiam gyventi, kuomet velnias 
man panorės sutrukdyti, j'okie 
buvo mano reikalavimai...

—Kukius reikalavimai, — nu
sprendė papa. /Viena iš mano 
mašinisčių...

—Tš... užprotestavo maman.
—Man susipijia liežuvis, at

siprašė papa. Kuomet viena iš 
mano mašinisčių neduoda savęs 
pagroliti, o nelauktai ir paslap
tingai dingsta, kontora bėgyje 
dvidešimts keturių valandų gau
na nuo penkiolikos iki trisde
šimties pasiūlymų, ir mums lie
ka tiktai išrinkti geriausių,

Jam buvo 
skaitymas

dukterų ei-
ištarė ma-

išauklėjau

ma domės tęsė mamai).
—Ne Lulu!— dilginačiai įsi-

—Žodžiu,— baigė matušė, 
stengdamasi dabar sutrumpin
ti... '

Bet jau kėlėsi ,ij už skobnio 
Kamšaty jie ėjo iš svetainės 
vienas paskui kitą. Diburgas 
ėjo tuoj už M imi. Išėjus į te
rasą, Mimi apakintą mėnuliu 
šviesos užkliuvo koją. Jinai bu
tų išsitiesus per visą ilgį, bet 
Diburgas ištiesė ranką ir su 
laike ją už perles. Mimi paU 
kui dažnai atsimindavo tį 
stiprų ir Juo\pat laiku, švelnų 
prisilietimą liesos rankos jau 
seno žmogaus..: Į tą ranką be 
baimės buvo galima atsiremti..

Mimi vėl tik-tik nenukrito 
nuo viršutinio patalo, ant ku
rio jinai miegojo. Slogučiai ją 
slėgė. Jau ketvirtų kartų bė
gyje nakties jai sapnavosi, kad 
jinai neišplovė matules sijonų, 
ir kad matušė purtina xjų už 
rankos ir liepia greičiau keltis, 

praverdavo 
blaškėsi, ir 

siaurą kupė

Bet vos tik jinai 
akis, kai]) rūkas 
jinai pažindavo 
kurjerinio traukinio, kuris' pil
nu greitumu lėkė iš Liono į 
Marselį. Naktine lempelė silp- 
i>aj švietė pliušų ir sienas. Ant 
žemutinės lentynos garsiai 
kvėpavo kokia tai stora ponia, 
nuo kurios nešė pijonkomis. 
Kvapas ir triukšmas padėjo 
Mimi visai prabusti ir privesti 
į tvarkų savo mintis, laip, ji
nai traukiny, einančiam į Mar
selį... j Marselį jie pribus de
vintą penkiasdešimts, tai yra 
labai greit. Reikėjo keltis... Ji
nai minkštai nusileido ajit ky- 
limo ir ūme rengtis. Storoji 
ponia neknarkė, bet taip gar
siai kvėpavo, kad Mimi nutarė 
geriau paskubėti, negu priža
dinti tokią svarbių ypatą.

Vagonų labai kratė, bet Mi
mi ėjo pirmyn prie vagono-res- 
torano. Jinai žinojo, kame tai 
yra, kadangi yakar ten pieta
vo:'trys platmelėe ir trys ko
ridoriai: už jų buvo atidaro- 
'7s vagonas-restoranas, užpil- 
..!> saulės šviesa. Sulig jėgos 

saules spindulių matėsi, kad 
pietai arti. Už skobnelių pusry
čiavo, 
tai
pamojo Mimi ranka.

—Tamsta jau atsikėlei, mer
gyte? Eik, pasistiprink trupu
tį... Užsakyk, žinoma, kas tams
tai tinka, zbet jeigu tamsta ne
atmesi patarimo seno keliau
tojo, tai paimk kiaušinius kum
pyje ir užpilk juos muskato vy
nu, tai vienintelis daiktas, ką 
čia galima gerti... Arabui lik
tų bloga nuo vietinės kavos, 
o kinietis išlietų arbatų už lan
go. Tamsta gerai miegojai?

—Taip, mansieur. Mersi, 
monsieur. Labą dieną, mon
sieur* kąipo gerai išauklėta 
murmėjo Mimi.

Paskui jinai atsisėdo prieš 
Diburgą ir ėmė plėšti šakelę 
vynuogių, stebuklingų vynuo
gių, jūrinio berilio spalvos.

(Bus daugiau)

Už tolimo skobnio kas 
pasikėlė ir nusišypsojęs,

Saldainiai (Kendės) iš Lietuvos
Jau yra galima gauti skaniau

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

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

Krautuvė atdara kasdieną:

V. M. Stulpinas & Co. 
3311SHaIsted St Chicago 

. Tel. Yards 6062
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GULBRANSEN PIANAI

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

JOS. F. SUDRIK
Pianų Krautuve 

3343 So. Halsted St.
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pėjo gėlėmis ir žasminais.
— Karalaite, neturtingą, va-> 

lybą ir garbingą jaunikaitį sų- 
radome čia, ties pilim pamary? 
Jis žvejys ir nežinia iš kur čioil 
atkeliavo. Jis gražus, gyveiuv 
trobelėj, aplink kurią išsikero
jo rožės, turi laivą su geltonom 
burėm, amt kurių ištapytas Kri
staus paveikslas.

— Puiku, — atsiliepė kara 
laite.

4 — Bet jis nenori vesti.
Karalaitė nieko neatsakė. Ji 

pamanė, kad, gal būt, žvejys 
sarmatijasi užeiti pas ją, ir pa
siryžo pati aplankyti jį.

Ji persivilko kaimiete, apsi
rišo skarele ir pamanė 
džiaugsmą, kurp jinai 
sianti* beturčiui, kai jis

NAUJIENOS, CEIrago; IR.''
Gražia Deledda

Pasaka
Karalaitė sėdėjo prie savo pi

lies lango ir, žiūrėdama į kylan
čius iš tolimų marių debesis, 
klausė savęs, kam gyvenanti.

Karalaitei* sukako dvidešimts 
metų, bet atrodė, ji daugiau ir 
mažiau; ji buvo juodais plau
kais, bet vietomis spindėjo jau 
iš jų sidabras, veidas buvo skai
stus, bęt turėjo drambliakaulio 
spalvą.

Jos tėvas ir broliai žuvo ka
re, o'sužiedotinis, Ispanijos ka
ralaitis, apleido Ją, sužinojęs, 
kad tėvo palikti jai turtai nėra 
taip dideli, kaip galima buvo 
laukti. *

• Ir štai, pasišalinusi į pilį prie 
jurų, ji klausė save kam gyve
nanti.

Ji jau nebekentčjo daugiau, 
bet kartais apraudodavo tuos 
laikus, kada, bent, kentėjo, ka
da vargas 'užklupdavo ją netik 
kaukdamas, kaip vėtra, bet ir 
žaibuodamas kaip griaustinis. 
Tada josios išdidumas blaškėsi 
sūkuryje, lyg apkaustytas liū
tas, ji rėkė, draskė dantimis 
savo kančias, kai kada apgalė
dama jas. Laikas — tas meke
no nešauktas gydytojas, — tru
piniais nešė iš jos krutinės ser
gančią širdį; dabar visa tylėjo, 
visa buvo tuščia aplenk ją ir jo
je pačioje, ir ji verkė-tų dienų, 
kada ji, bent gi, kentėjo. Dabar 
dienos riedėjo abejingai,— nei 
geros, nei blogos, o tik ilgos, il
gos, nors ir buvo žiema. Bet žie
ma stovėjo minkšta, marių dū
savimu sušildyta. Ąžuolai miš
ke, ties pilim, užlaikė visus sa- 

, vo išauksintus sausus lapus ir, 
vėjui pakilus, per medžius ma
tėsi žolė, spindinti kaip žalias 
vanduo. Vakarais dangus buvo 
toks vaiskus, kad net per už
darus langus karalaitei rodėsi, 
buk ji matanti, kaip juda žvaig
ždės.

Ta vakarą, debesys iškilo už 
miško ant juros. Tai buvo jau 
pavasario debesys. — gelsvai 
rausvi, maišyti su žydriu, — ir, 
pirmą syk įm> ilgų mėnesių, ka
ralaitė panoro verkti paklausu
si,save, kam ji gyvena. Del ko, 
kam verkti? Šis klausimas su
laikė jos ašaras skruostuose, 
panašiai kaip rasos lašai susi
laiko ant voratinklio. Bet viena 
ašarėlė staiga nuriedėjo jai ant 

‘Krutinės ir nuo krutinės nukri
to ant priejuostės. Karalaitė 
suprato verkianti pati savęs, 
nes jai pasidarė gaila savęs, ir 
tūkstančiai kitų ašarų pasipylė 
iš akių ant krutinės, nuo kru
tinės ant priejuostės, ir taip li
gi žemės.

Tada jai pasirodė, buk ji at
siminusi, ką tai prašant josios 
pagalbos, ir ji paliovė verkusi, 
ir atsiminė, kad ji pati laukia 
iš savęs pagalbos. Ji atsistojo 
ir pasiryžo ištekėti, susilaukti 
vaikų, kuriems suteiks kare 
nužudytų brolių vardus, vaikų, 
kurie išaugę irgi numirtų karo 

' laukuos. Šį kartą vyrą ji norė
jo pasirinkti iš neturtėlių, taip 
kad jos turtai jam atrodytų 
daug didesni, negu Ispanijos 
karaliaus. Ir ji panorėjo iŠ pra
džių pažinti jį, tą vyrą, kad ne
atsitiktų kaip aną syk su kara
laičiu, kurio ji visai nebuvo ma
čiusi. \ '

Ji pasišaukė sargybos virši
ninką.

:—' Aš noriu ištekėti. Man nu
sibodo visus vakarus sėdėti vie
nai dabar, kada bus galima ati
daryti langus ir pradės čiulbė
ti lakštutė. Bet aš noriu netur
tingą vyrą, kuris butų, vienok, 
valybas ir neburnotų Dievą.
x-— Sunku rasti tokį, — atsi-, 

iškeliavęs visą

apie tą 
suteik* 

sužinos,

x Ji buvo mažom kojelėm, pri 
pratusiom vaikštinėti slidžiomis 
grindimis, ir jai reikėjo daug 
laiko ateiti į tą vietą, kuri bu
vo taip arti, kad iš ten girdė
josi, kaip pilyje dainuoja tar
naitės, -Bijodamos miltus, prieš 
kepant sargybai duoną./

Nendrių bakūžė riogsojo lyg 
didelis krepšis tarp laukinių ro
žių, ir tas darželis buvo pilnas 
pupuolių, pradėjusių sprogti, 
bet taip lėtai, lyg jos nenorėjo, 
kad iš karto pasirodytų visą jų 
grožė.

Jura buvo žydra, ir ant Ii n-, 
guojančių laivo burių nupieštas 
Kristus lyg laimino visą 
kurną.

žvejys tik ką sugrįžo 
liojo iš dėžės sidabrines

aplin-

ir dė- 
žuvis. 

Jis pasisuko j pakraštį, ir akys 
jo buvo tokios mėlynos, kad pri
vertė nublukti dangų ir jurą. 
Pamatęs kaimietę, jis pasisvei
kino ir pakvietė bakūžėm

— Aš laukiau tavęs, — paša-

Ji visa suvirpėjo.
— Reiškia, tu geidi manęs?
— žinoma, aš geidžiu tavęs. 

Dabar, kai jura rami ir lakštu
tės daina primena sirenas,,— 
liūdna būti vienam. Bet tu at
ėjai.

Jinai nedrįso žiūrėti jam į 
.1:, taip jis jai tiko. Ji jautė

si prieš ji klusni,, lyg ištikrųjų 
ji butų buvusi kaimiete. Paga
liau, ji ramiai tarė:

— Sako, esą tu nenorįs ves
ti.

— Taip, — atsakė jis, susi
lenkdamas ties dar tebegyvo
mis žuvimis, kurios iššokdamos 
iš krepšio virpėjo ant žemės. 
— Man pasiūlė i pačias kaimy
nę karalaitę, bet aš nenoriu jos. 
Aš karalaitis — sakė jis, pakel
damas savo gražų veidą su nu
karusiais jam ant veidų, lyg pri
nokusių vynuogių kekėmis, plau
kais. — Aš privalėjau vesti ka
ralaitę, kurią mylėjau. Bėt ma
no ministeris neleido man ves
ti, nes pasimirus josios tėvui 
pasirodė, kad josios turtai nėra 
taip dideli, kaip buvo laukia
ma. Tada supykęs aš atsitoli
nau ir pasižadėjau gyventi ne
turte ir vesti neturtingą mer
gaitę.

— Aš,toji karalaitė, kurią tu 
norėjai vesti, ir aš noriu imti 
tave tokį neturtėlį, koks tu esi.

— Ai man, aš negaliu vesti 
tavęs, nes aš padariau įžadus 
imti pačią gimusią iš neturtin
gų tėvų. t ■

Ji pasikėlė ir išėjo: išdidumas 
privertė ją skubiai žingsniuoti, 
nors josios mažos kojelės tebu
vo pripratusios prie slydžių 
grindžių. Keršydama, ji paliepė 
sargybos viršininkui, kad nė 
viena mergaitė, neturtinga gi
musi, niekad nedrįstų vaikščio- 

mišką į pamario kru-

^šas karalaitis sėdėjo prie sustin
gusios juros, ties laivu ir, ant 
burių Kristus, irgi negyvas, nu
leido galvą. Vargšas karalaitis 
sėdėjo pasirėmęs alkūnes ant 
kelių, ir jo rankos spaudė plau
kų kekes. Neturtinga mergai
te nėjo ir jis nenoromis mąstė 
apie tą karalaitę, vienok nesvy
ruodamas savo pasiryžime.

Ir ji taipgi ten, viršuj, svajo
jo apie jį, nes tai buvo vienin
telis beturtis, valybas ir gar
bus, kokį tik buvo galima sura
sti visam pasauly. Bet kadangi 
jis nenorėjo jos, tai ji klausė 
save, kam ji gyvenanti, ir ver
kė žiemos dienų, kada, bent, lan
gas buvo uždarytas. Dabar gi 
jis buvo atdaras ir girdėjosi lak
štutės čiulbėjimas. Ir jos dai
nos pripildė naktį visu tuo, ką 
tiedu Įsimylėję, sėdi toli viens 
nuo kito, negalėjo' išreikšti žo
džiais. Vertė P. Gs.

SAVAITfiS GALO IŠVAŽIAVIMUI
SAVININKAI ir vartotojai karų 

nudžiugs pamatę šioje Naujienų 
laidoje skelbimą, Bee Tire Co.. 1350 
So. Wabash Avė., kuriame skelbia 
didelį išpardavimą tajerų labai nu
mažintomis kainomis, ši lietuvių 
kompanija gali suteikti savo kos- 
tumeriams labai nupigintomis kai
nomis ir jie pataria* kad jus pasi- 
naudotumėt ta proga. Krautuvė at
dara kas -vakarą ir nedėlioj dėl pa
tarnavimo kostumeriams.

Ar jus žinote, kad
Kaziu Rudoje, Lietuvoje, ge

ležinkelio' stotyje, darbininkai 
susiorganizavo ir nutarė iš
sirašyti sau pirmeivišką laik
raščių, visi sudėjo tam tikslui pi
nigus. Ar jus žinote, kad papras
ti eigaretai turi savyje paprastą ta
baką ir suteikia jums durnus ir 
daugiau nieko. Helmarai turi sa
vyje 100% gryrto Turkiško tabako 
ir suteikia rūkytojui smagumą prie 
kožno paleisto durno.

PLUMBINGAS, NAMŲ APŠILDYMAS
• IR ELEKTROS REIKMENYS

Geriausios Pigiausiomis 
Kainomis

uisaH

Peoples Furniture Co

Boileriai
Laundrėu pečiai
Tankos
Heater’iai
Elektros reikmenys
Brasinis materiolas
(irios materiolas

Atsilunkykit į musų parodymų kambarius į abidvi musų krau
tuves. Musų Halesmen’as kuris kalba lietuviškai, maloniai pasakys 
juras kainas tų dalykų kurių juras reikia.
fiinkos
Vanos
Kloseto autfitas
Lavatories
Laundrės loviai »
Daržų švirkštynėn
Radiatoriai

Dykai dastatymas į visas dalis miesto ir priemiesčius. Greitas 
patarnavimas suteikiamas orderių gautų laiškais. Atdara kožną va
kari} iki 7 valandą. Nedėlioj iki pietų.

Apskaitliavimas namų apšildymo reikmenų ir plumbingo sutei
kiamas dykai.

Lengvi išmokėjimai ant namų apšildymo reikmenų.

Stogams popiera 
Plumberių įrankiai 
S’teamfitter’ių įrankiai 
Visokios rųšies 
sujungimai
Visokių 'mitrų dūdos 
Supjaustytos 
Ir taip toliau.

BETTER BREW - BOHEMIAN 
APYNIAI IR SALYKLAS

Greičiau Parsiduoda 
Atsako Reikpląvimams 

Nes Jis Yra Hygieniškos Rūšies 
Ir Niekuomet Neapvilia!

Klauskit apie setą savo apielinkės vertelgų.
Del kainu rusykit pas: j

BETTER BREW PRODUCTS CQ.
736 E. Pershing Road, Chicago 

Arba Telefonuokit Douglaa 7144

DIDŽIAUSI BARBENAI KASDIENI ~
Pastebėkite čia keletą pavyzdžių ir paminkite, kad tūk
stančius savo namams naudingų daiktų rasite musų 
krautuvėse, kurių rųšies ir vertės negalite niekur kitub

SOtm/J

Sol Ellis & Sons,
2118-22 So. Statė St. 4600 W. 22nd St

CHICAGO, ILL. i CICERO, ILL. ;
Phone: Victory 2454 Phone: Cįcero 130

n

3-jų Šmotų Dailiausi Seklyčios Setai
Už taip žemą kainą, kad nei jfikia krautuvė neįstengtų 

taip pigiai'parduoti

3 šmotų ant dailių romų, saugiai visas sprangsų subudavotas ir apdeng
tas su dailiu ir tvirtu Velour, pilnos mieros COQ
Sofa, Kėdė ir Wing Kėdė, tik už ' * I U
Tas pats apdengtas su geresnės rųšies Mohair 
pasirinkimas skirtingose spalvose po $143.00

Gesimai Pečiai Del 
Virtuvių

Daug sutaupysite dabar pirkda
mi pečių pas Peoples. — Pilnos 
mieros pečius, vertas $60.00, dabar

Ealž ■ , $37.50

Augštos Rųsies 
Ledaunės >

Niekur kitur neparsiduoda taip 
pigiai kaip pas peoples, su 2 du
rim šeimyniškos mie- $9.65 
ros, su 3 durim w
Per priekį ledas $17.65 
dedamas po M* ■ ■ w

PILNAI GARANTUOTA MALEVA
Egyptiška gatavai sumaišyta galionui .... $1.90 
St. Louis Dutch Boy Balta Cininė už
100 svarų... ‘............... '................. ?...... $13.50
Moore’s grindų yarnišįs, galionui............. $2.50
Mes turime pilną pasirinkimą šepečių, gryno 
aliejaus, Terpentinas, Hardvvare, Langų stik
lai, žuvavimo įrankiai, sporting tavorai, namų 
reikmenys visokios rųšies.

SAM H. MAN
HARDWARE

3405 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 3998

;i per 
mus.

Jr ji 
saiiono 
<am ji gyvenanti.

žydėjo giria, ir gėlyne atsi
vėrusios rožė/s rodėsi saulei vir 
soj savo grožėj, kaip numylėto- 
. i savo mylimajam. Girdėjosi 
(uždėjimas juros ir gležnos tar
naičių dainos, vėliau ^kuždėji- 

nuėjo pranešti karalaitei. Lan-mas dainos nutilo. Visa atrodė 
gas buvo atdaras, ir oras kve- negyva, negyva iš meilės. Varg-

liepė viršininkas 
pasaulį.

Bet visgi, dar 
išsiuntė šauklius 
turtingą jaunikį, 
garbingą.

Po septynių savaičių sugrįžo 
šaukliai. Sargybos viršininkas

tą naktį, jip 
—* ieškoti ne
be t valybą ii

vėl atsisėdo prie savo 
lango, ir klausė savęs,

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie bu“vo skirti išleisti tik ko
vo menes j:

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

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

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

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y

$37.50

STOSI*

hirnitURE fqr

Garsinkities Naujienose

Krautuvės Atviros Vakarais
Lengvi Mėnesiniai Išmokėjimai

Paminkite Vardą ir Krautuvių Adresus

4177-83 Archer Avė. 1922-30 So. Halsted St.
M. KEZES, Vedėjas J. NAKROŠJS, Vedėjas



i___

Antra Valanda Ryte • •
Gillial miegant ramia mie

gu... sapnuojant malonius 
sapnus. Ir Jtai I — kūdikis 
pradeda verkti..,

BAMBINO
Tai viskas, ko jis nori— 

Bainbino.
Tie maži diegianti mčMun. 

H>ai tuojaus pranyks.
Bambino sutaiso skilvio ir 

viduriu suirimus—palengvina 
vidurių uikietijlmą.

Kūdikiai mėgsta jjl Net 
praAo daugiau I

J5e. artimiausioje vaisti
nėje. Arba užsisakykite tie-

šiai iš laboratorijos. Pasiunčiamo pavyzdį ant pareikalavimo.

_ F. AD RICHTER & CO.
BERRY & SO. Sth STS. BROOKLYN, N. Y

JPlauk po Amerikog Vėliava** 

Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

EIAUGKITKS saugumu 
patogumais laivų, Icurius '

ir opei 
Valdži

45 Broadway, New York City110 So. Dearborn St., Chicago, UI.

i ir 
val

do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cLlėmis ekskursijomis, neprilyg-1 
štamais parankumais Bile laivo 
United States Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai 
ant

SS. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen

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

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

ington, America, Republic, Pres- • 
ident Roosevclt; President Hard
ing—klausk jūsų Agentą ant vie
tos, arba šiandie rašykitę pas

ANHEUSER-BUSCH
SAINT LOUIS

i

NAUJIENOS, Chicago, III.

GHIGAGOS Lietuvių Rateliuose
ŽINIOS

Moteris žuvo 
ekspliozijoj

Penktadienis, Birž. 11, 1926

Cicero
Visokios žinios

oras

Ateinantts sekmadienis bus 
nepaprasta pas mus diena. Bus 
pašventinimas naujos bažny
čios, kuriame buk dalyvausiąs 
ir atvykęs iš Lietuvos arcivys- 
kupas Matulevičius. Busią ir 
daug kitų kunigų. Jei diena pa
sitaikys graži, tai galima tikė
tis didelių iškilmių, o gal ir 
daug svečių, nes jau nuo senai 
siuntinėjama laiškus draugi
joms, kviečiant jas dalyvauti 
bažnyčios šventinime. Niehu- 
rios draugijos priėmė kvieti
mus, kitos gi atmetė. Tas Pats’.

tarta, kad kliubas nesikištų j 
jokią politiką, o ta rezoliucija 
šį tarimą ir sulaužo. t

—'—' 1
Pereitą sekmadienį buvo di

dėlė šventė. Apie* 100 vaikų 
vietos, šv. Antano lięt. parapi
jos priėmė komuniją, vadinasi, 
tapo tikrais katalikais. Vaiku
čių tėvai iš to džiaugsmo kėlė 
puotas ir suprašę • draugus ir 
gimines baliavojo, vieni dau
ginus, kiti mažiaus. Kitur net 
šlykštu buvo klausytis visokiais 
balsais rėkaujančių baliaunin-

Grojikliai Pi

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kiinball pia
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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

Pereitą sekmadienį nors 
ir nepastovus buvo, vienok Im- 
provement kliubo išvažiavimas 
įvyko ir buvo gana sėkmingas. 
Kaip gydėt, visi patenkinti žai
smėmis ir dovanomis. Buvo ir 
prakalbų. Vedėju buvo J. 
Bertašius. Kalbėjo p. Juknis, se-'fcų, 
nas Cicero gyventojas. Dabar

Mrs. Minule Harvey, 45 
857 N. Harding Avė., žuvo 
spliozijoj jos namuose, o 
duktė, šokikė Gladyce Harvey, 
49 m., liko sunkiai sužeista, 

ir prie kokių jis turi rakandų sankrovą sava
me name prie 14 gt. Ir 49 Gt. 
P-as Jnknis jau senai* yra pasi- 
žyjnėjęs lietuvyste ir visur ir 
visados, prie kiekvieno? pr« 
gos, ragindavo lietuvius laiky
tis vienybės. Ir šįanro išvažiavi
me jis pasakė karštą-<ffakalbą 
apie niekurius lietuvių reikalus. 
Adv. Chesnulis taipjau pasakė 
gražią prakalbą apie tai, ką ga
lima atsiekti bendrai 'veikiant.

ek- 
jos

liko sunkiai 
Kas ekspliodavo 
aplinkybių ekspliozija įvyko, te
bėra neišaiškinta. Duktė sako, 
kad ji sugryžusi į porytį radu
si viituvę pilną gaso, o jos mo
tiną sėdinčią be sąmonės. Kros
ny degusi mažytė liepsna. Ka
da ji bandžiusi užgesinti tą lie
psną, ištikusi ekspliozija, kuri 
jas abi skaudžiai apdeginusi. 
Bet policija nenori tam tikėti. 
Jos nuomonė, ekspliozija ' buvo 
ne virtuvėj, o ,‘pentrėj”. Be to 
kaimynai sakosi matę, kaip 
tuoj po ekspliozijos iš namo iš- 

I bėgę keli vyrai, kurie* sėdo j 
automobilių ir pabėgo.-

BANKINIS PATARNAVIMAS
i

I

Šerifhs neišsigelBes 
nuo kalėjimo

iršerifas Peter M/ Iloffman 
buvęs Gook pavieto . kalėjimo 
viršininkas VV.estbrook veikiau
sia neišsigelbės nuo kalėjimo už 
federalinio teismo paniekinimą, 
suteikiant perdaug didelę laisvę

• kalėjime butlegeiiams Lake ir 
w Druggan. Jie deda didelių pa

stangų, bet kaip išrodo, jie abu 
šeštadieny turės patys”.atsisėsti 
kalėjimam

Juos n u teisus paprastam fe- 
deraliniam teismui, Iloffman ir

Vakarinės žvaigždės Pašelp. 
K11 ubas laikė priešmetinį susi
rinkimą. Susirinkimas buvo per 
atvirutes šauktas, bet narių 
mažai susirinko, nes vasaros lai
ku niekas nenori susirinkimus 
lankyti. Todėl ir jokių nutari
mų nepadaryta, tik atšaukta 
senąjį tarimą rengti išvažiavi
mą, kuriame jau ir vieta buvo 
paimta.'1 Atšaukta todėl, kad nie 
kas neapsiėmė įeiti į komitetą.

Dar buvo karštų ginčų <Tpie 
pereito susirinkimo priimtąją 
rezoliucijų prieš Lietuvos vald
žią. Buvo įnešta atšaukti tą 
rezoliuciją, nes yra pirmiau nu-

TAUPYMO SĄSKAITOS gali būti atidarytos hile 
biznio dienoje nuo 9 ryto iki 2 po pietų. Sukatoj 
nuo 9 ryto iki K vakifre. 3% nuošimčiai išmokami 
dų syk j metus.
INVESTMENTAI pasiūlomi per musų Bonų ir Reai 
Estate Paskolų departmentų įeina augštos rųšies in
dustriniai, public utility, geležinkelių ir municipa
lini bonai taipgi pirtni teisėti inorgiČųii ant įreng
tų (,'hicagos sųvasčių. f
UŽSIENINIŲ KELIONIŲ BIURAS patarnauja čio
nai ir užsieny ir suteikia patarimus apie visas svar
besnes keliones, pagelbsti jsigyti pasportus, vizas, 
ir t. t. be užmokesčio. Parduodame laivakortes j vi
sas dalis pasaulio.

Frank O. Wetmore, čermanas Melvin A. Traylor, Prezidentas 
Savastis šerininkų iš The First National Bank 
of Chicago Suvienytų resursų $450,000,000

Dearborn, Monroe ir Clark Street, Chicago 
i . ’ ' - i

\ 7rw

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archey Avenue

SIERINES VANOS
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno 
(PJectrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis
Šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.

Pirtis ir kambariai fl* 4 
nakvinei ...................... I ■ I w

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

Tel. Boulevard 4552

Musų Specialio Garsinimo Pasiūlymas!ciją apeliacijų teismui, bet tašu 
ęorą dienu atgal jų apeliae ą 
atmetė ir įsakė juos Uždaryti 
kalėjimam Bet kada jie atsi
kreipė į augščiausį teismą, tai 
apeliacijų teismas atidėjo laiką 
jų ėjimui kalėjiman iki šio šeš
tadienio,* kad apie prailginimą 
laisvės laiko galėtų spręsti pats 
augščiausias teismas. Bet vakar 
vienas augščiausiojo teismo tei
sėjas atsisakė prailgint laik 
ir Iloffman su VVestbrook šeš
tadieny turės eiti kalėjiman, jei 
neįsimaišys kiti teisėjai.

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS

33x150 PĖDŲ
Pačiame Vidury Didžiausio

1
' *• jL

5
Taipgi 
Grynas 

be prieskon 
2'j avaro keliai 
Parduodamas pas 
visus vertelgas

Smulkios Žinios
Calumet Biznio Distrikto

• »

i
Specia-linis grapd j ory, kuris 

turi ištirti pereituose nominaci-

TIKRAS APYNIŲ SALYKLO SIRUPAS
WESTERN SALES CORPORATION .

i Distribiutoriai Chicago, III.

Bet ar kas iš tų tyrinėjimų iš
eis, tai abejotina. Bet tyrinė
sią ir apie saikų užmušėjistes.

[Specialiu prokuroru yra buvęs 
teisėjas McDonald.

' TIKTAI

$290
Šiuomi pranešu, kad čeverykų 

taisymo ir valymo (shoa shineingj 
įstaigą atpirkau nuo Grekų po Nr. 
1825 So. Halsted St.

Musų speciališkumas, valymas 
skrybėlių, kaip: veltinių, šiaudi
nių ir Panama. Visi apielinkės lie
tuviai kviečiami kreiptis prie ma
nęs, o aš suteiksiu teisingą. patar-

JOHN LIETUS
Savininkas 

1825 So. Halsted St.

Du plėšikai vakar užpuolė K 
and K aptieką, 1601 W. Gar- 
field Blvd. ir paėmė $700 pini
gais ir $100 čekiais.

Sudegus mediniam namui 
prie 7428 Fullerton Avė., griu

vėsiuose rasta 100 galionų rau
go ir didelį munšaino katilą. 
Kas tame name gyveno, polici
jai nepasisekė sužinoti. 

--------------—i------------

Neteko ir antro vyro
Mrs. Cora DeFrank Camera, 

20 m., bėgyje vieno mėnesio ne- 
Į teko jau antro vyro, ir abu jos 
vyrai liko užmušti munšainierių 

. savitarpiniame kare.
. Gegužės 8 d., ties Dyer, Ind., 

rastas nušautas jos pirmas vy
ras Victor De Frank. Geg. 24 
d. ji apsivedė su Francisco 
Camera, taipjau munšaineriu,1 

įsu kuriuo ją rasta, kada už- 
! mušta De Frank. Užvakar Ca- 
,mera taipjau rastas nušautas ir 
tai irgi netoli nuo Dyer, Ind.

Camera jau pirmiau buvo su- ( 
imtas už munšaino dirbimą; 
jis tada prisipažino, l$ad jis dir
ba munšainą dėl kitų ir išdavė 
/Savo samdytojus. Po to jis nu
ėjo dirbti kitiems munšaine- 
riams. Policija spėja, kad nau
jieji Samdytojai galbūt prisibi-. 
jodami, kad jis ir jų neišduotų,' 
ir nušovė j j.

TITLE GARANTUOTA PER CHICAGO TITLE & TRUST CO 
UNION BANK OF CHICAGO, „Trustee

Šitas nepaprastas pasiūlymas daleidžia jums įsigyti šmotų žemės labai 
žemomis kainomis kur kįlančios kainos uždirba didelius pinigus dei 
žemės savininkų. Ši žemė dasiekia didžiausių Roselando Sekcijų, kur 
biznio lotai buvo parduodami nyo $3000 iki $5000, o dabar yra pardavi
nėjami <ųo $45,000 iki $90,Q00.

r • x .b (
Dabar taip pat viskas koncentruojasi Didžiajame Calumet Distrikte — 
kur didžiausios sumos pinigų, $350,000,000 jau yra įvestuota į industri
nes operacijas, kur galutinas išsišakojimas dasieks negirdėtų sumų net 
iki $500,000,000 ir daugiau. Žmonės kuHą žino, pasakys jums, kų šitas 
didelis išsivystymas reikš dėl apielinkių žeriiės savininkų. Po industrinio 
išsivystymo visuomet seka real estą te išsivystymas. Industrija padarė 
Chicagų galingų — industrinis veikimas rfidžiajųme Calumet Distrikte 
dar labiau didina Chicagų. Tie kurie pasinaudos šio skelbimo pasiulymu, 
bus labai laimjngi.

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be 
Operacijos

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

Daugelj išgydėme vienu sykiu 
Neisgydom - Nemokat 

IŠegzaininavima8 ir patairymai 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE
505 So. State St. 

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

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

Iškirpk ir atsiųsk šį kuponų

Vardas

Adresas

ši puiki žemė randasi jau apstatytoj 
sekcijoj su cejnentiniais bulvarais, 
departmentinėrtiis krautuvėmis, tea
trais, mokyklomis, bažnyčiomis, 4 
blokai iki karų linijos. Bušai iki pfa- 
perčių ir Illinois Central geležinkelis 
— transportacija keletu minutų iki 

- praparčių. Šita žemė randasi prie 
dvięjų didžiausių gatvių kurios veda 
į Chicagų ir Didįjį Calumet Dis- 
triktų. Šitos žemos kainos tik $290 
yra tikslu apsi’garsinimo. Tos kainos 
nėra įskaitomos į įrengimus. Atsi
minkite, kad šis pasiūlymas yra ap- 
rubežiuotas!

WILLIAM GREENEBAUM
2048 Straus Bldg.,
310 So. Michigan Avė
Chicago, III.

Be jokios man atsakomybes, aš 
norėčiau gauti pilnas informacijas 
apie jūsų skelbiamų pasiūlymų dėl 
namų statymo lotų tik $290.



“Antra Valanda Ryte ..
Gilliai miegant ramiu mie

gu... sapnuojant malonius 
sapnus. Ir štai I — kūdikis 
pradeda verkti...

BAMBINO
Tai viskas, ko jis nori— 

Bambino.
Tie maži diegianti mčšlun- 

giai tuojaus pranyks.
Bambino sutaiso skilvio ir 

viduriu suirimus—palengvina 
vidurių užkietėjimą.

Kūdikiai mėgsta jį I Net 
prašo daugiauI

35c. artimiausioje vaisti
nėje. Arba užsisakykite tie

siai iš laboratorijos. Pasiunėiame pavyzdi ant pareikalavimo.

_ F. AD RICHTER & CO.
BERRY & SO. Sth STS. BROOKLYN, N. Y.

NAUJIENOS, Chicago, III.
—r- ' _ - - ... -- . ............... ■ 1» w i i i i i * ■—

CHICAGOS Lietuvių Rateliuose. tarta, kad kliubas nesikištų j 
jokių politiką, o ta rezoliucija 
šį tarimą ir sulaužo. ,

' 1

Penktadienis, Birž, 11, 1926

JPlaak po Amerikos Vėliava“

Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ
tik <203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

TyiAUGKITfiS saugumu ir 
U patogumais laivų, gurius val
do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cLtlėmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankamais bile laivo 
United States Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai 
ant

S.S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen

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

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

ington, America, Republic, Pres- 
ident RoosevelC President Hard- 
ing—klausk jūsų Agentų ant vie
tos, arba šiandie rašykitę pas

Oiiited States Lines 
110 So. Dearborn St., Chicago, UI. 45 Broadway, New York City

ANHEUSER-BUSCH
SAINT LOUIS

TIKRAS APYNIŲ SALYKLO SIRUPAS
WESTERN SALES CORPORATION , 

Distribiutoriai Chicago, III.

ŽINIOS
Moteris žuvo 
ekspliozijoj

Mrs. Minnie llarvey, 45 m., 
857 N. Harding Avė., žuvo ek
spliozijoj jos namuose, o jos 
duktė, šokike Gladyce Harvey, 

»19 m., liko sunkiai sužeista. 
Kas ekspHodavo ir prie kokių

Cicero
Visokios žinios

Pereitą sekmadienį nors oras 
ir nepastovus buvo, vienok Im- 
provement kliubo išvažiavimas 
įvyko ir buvo gana sėkmingas. 
Kaip girdėt, visi patenkinti žai
smėmis ir dovanomis. Buvo ir 
prakalbų. Vedėju buvo J- 
Bertašius. Kalbėjo p. Juknis, se
nas Cicero gyventojas. Dabar 
jis turi rakandų sankrovą sava-

Pereitą sekmadienį buvo ui- 
dėlė šventė. Apie’ 100 vaikų 
vietos šv. Antano lięt. parapi
jos priėmė komuniją, vadinasi, 
tapo tikrais katalikais. Vaiku
čių tėvai iš to džiaugsmo kėlė 
puotas ir suprašę, draugus ir 
gimines baliavojo, vieni dau
ginus, kiti mažiaus. Kitur net 
šlykštu buvo klausytis visokiais 
balsais rėkaujančių baliau įlin

kų.

Ateinantis sekmadienis bus 
nepaprasta pas mus diena. Bus 
pašventinimas naujos bažny
čios, kuriame buk dalyvausiąs 
ir atvykęs iš Uetuvos arcivys- 
kupas Matulevičius. Busią ir 
daug kitų kunigų. Jei diena pa
sitaikys graži, tai galima tikė
tis didelių iškilmių, o gal ir 
daug svečių, nes jau nuo senai 
siuntinėjama laiškus draugi
joms, kviečiant jas dalyvauti 
bažnyčios šventinime. Niehu- 
rios draugijos priėmė kvieti
mus, kitos gi atmetė. Tas Pats.

KIMBALL]
Grojikliai Pianai

aplinkybių ekspliozija įvyko, te- me name prie 14 gt. Ir 49 Ct.
bėra neišaiškinta. Duktė sako, 
kad ji sugryžusi į porytį radu
si virtuvę pilną gaso, o jos mo
tiną sėdinčią be sąmonės. Kros
ny degusi' mažytė liepsna. Ka-

P-as Juknis jau senai'yra pasi
žymėjęs lietuvyste ir visur ir 
visados, prie kiekvienoj pi* 
gos, ragindavo lietuvius laiky
tis vienybės. Ir šiame išvažiavi-

da ji bandžiusi užgesinti tą Jie- me jis pasakė karštą prakalbą 
psną, ištikusi ekspliozija, kuri apie niekurius lietuvių reikalus.
jas abi skaudžiai apdeginusi. 
Bet policija nenori tam tikėti. 
Jos nuomone, ekspliozija 1 buvo 
ne virtuvėj, o ,‘pentrėj”. Be to 
kaimynai sakosi matę, kaip 
tuoj po ekspliozijos iš namo įs

ibėgę keli vyrai, kurie* sėdo į 
automobilių ir pabūgo.•

I

Šerifhs neišsigelbės 
nuo kalėjimo

( šerifas Peter M/ Hoffman ir 
buvęs Cook pavieto kalėjimo 
viršininkas VVestbrook veikiau
sia neišsigelbės nuo kalėjimo už 
federalinio teismo paniekinimą, 
suteikiant perdaug didelę laisvę 
kalėjime butlcgeriams Lake ir 
Druggan. Jie deda didelių pa

stangų, bet kaip išrodo, jie abu 
šeštadieny turės patys*.atsisėsti 
kalėjimai!.

•Adv. Chesnulis taipjau pasakė 
gražią prakalbą apie tai, ką ga
lima atsiekti bendrai Teikiant.

Vakarinės žvaigždės Pašelp. 
Kliubas laikė priešmetinį susi
rinkimą. Susirinkimas buvo per 
atvirutes šauktas, bet narių 
mažai susirinko, nes vasaros lai
ku niekas nenori susirinkimus 
lankyti. Todėl ir jokių nutari
mų nepadaryta, tik atšaukta 
senąjį tarimą rengti išvažiavi
mą, kuriame jau ir vieta buvo 
paimta. Atšaukta, todėl, kad nie 
kas neapsiėmė įeiti į komitetą.

Dar buvo karštų ginčų /Tpie 
pereito susirinkimo priimtąją 
rezoliuciją prieš Lietuvos vald
žią. Buvo įnešta atšaukti tą 
rezoliuciją, nes yra pirmiau nu-

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVĖS
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer AvenueA------------------------------- /

BANKINIS PATARNAVIMAS
TAUPYMO S4SKAITOK gali būti atidarytos bile 
biznio dienoje nuo 9 ryto iki 2 po pietų. Subatoj 
nuo 9 ryto iki 8 vakifre. 3% nuošimčiai išmokami 
du syk j metus.
INVESTMENTAI pasiūlomi per musų Bonų ir Real 
Estate Paskolų departmentų įeina augštos rųšies in
dustriniai, public utility, geležinkelių ir municipa- 
liai bonai taipgi pirmi teisėti inorgiČiai ant įreng
tų ( hieagos savasčių. ,
UŽSIENINIŲ KELIONIŲ BIURAS patarnauja čio
nai ir užsieny ir suteikia patarimus apie visas svar
besnes keliones, pagelbsti įsigyti pasportus, vizas, 
ir t. t. be užmokesčio. Parduodame laivakortes į vi
sas dalis pasaulio.

Frank O. VVetmore, Hermanas Melvin A. Traylor, Prezidentas 
Sųvastis ščrininkų iš The First National Bank 
of Chicago ' Suvienytų resursų $450,000,000

Dearborn, Monroe ir Clark Street, Chicago

i Juos nuteigus paprastam fe- 
deraliniam teismui, Hoffman ir 

,iWestbrook buvo padavę apelia
ciją apeliacijų teismui, bet tasis 
ęorą dienu atgal jų apeliac n 
atmetė ir įsakė juos ‘uždaryti 
kalėjimai!. Bet kada jie atsi
kreipė į augščiausį teismą, tai 
apeliacijų teismas atidėjo laiką 
jų ėjimui kalėjiman iki šio šeš
tadienio,' kad apie prailginimą 
laisvės laiko galėtų spręsti pats 
augščiausias teismas. Bet vakar 
vienas augščiausiojo teismo tei
sėjas atsisakė prailgint lai k 
ir Hoffman su Weštbrook šeš
tadieny turės eiti kalėjiman, jei 
neįsimaišys kiti teisėjai.

Smulkios Žinios
Specialinis graud jury, kuris 

turi ištirti pereituose nominaci
jų balsavimuose padarytas suk
tybes, jau pradėjo savo darbą. 
Bet ar kas iš tų tyrinėjimų iš-' 
eis, tai abejotina. Bet tyrinė
sią ir apie saikų užmušėjistes. 

[Specialiu prokuroru yra buvęs 
teisėjas McDonald.

Du plėšikai vakar užpuolė K 
and , K aptieką, 1601 W. Gar- 
field Blvd. ir paėmė $700 pini

ngais ir $100 čekiais.

Sudegus mediniam namui 
prie 7428 Fullerton Avė., griu

vėsiuose rasta 100 galionų rau
go ir didelį munšaino katilą. 
Kas tame name gyveno, polici
jai nepasisekė sužinoti.

---------L—7--------

Neteko ir antro vyro I
Mrs. ("orą DeFrank Camera,' 

20 m., bėgyje vieno mėnesio ne- 
|teko jau antro vyro, ir abu jos 
vyrai liko užmušti munšainierių 
savitarpiniame kare.
. Gegužės 8 d., ties Dyer, ind.,

rastas nušautas jos pirmas vy
ras Victor De Frank. Geg. 24 
d. ji apsivedė su Francisco 
Camera, taipjau munšaineriu,' 

įsu kuriuo ją rasta, kada už- 
! mušta De Frank. Užvakar Ca- 
,mera taipjau rastas nušautas ir
tai irgi netoli nuo Dyer, Ind.

Camera jau pirmiau buvo su-! 
imtas už munšaino dirbimą; 
jis tada prisipažino, kad jis dir
ba munšainą dėl kitų ir išdavė 
.savo samdytojus. Po to jis nu
ėjo dirbti kitiems munšaine- 
riams. Policija spėja, kad nau-( 
jieji Samdytojai galbūt prisibi
jodami, kad jis ir jų neišduotų,’ 
ir nušovė jį. i

SIEKINES VANOS,
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno 
(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis 
šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligi}.
Pirtis ir kambariai fl* 4 
nakvinei ...................... I ■ f w

Musų Specialio Garsinimo Pasiūlymas!

Dideli Namu Lotai
33x150 PĖDŲ

Pačiame Vidury Didžiausio

Čalumet Biznio Distrikto •
r . TIKTAI C

$290
TITLE GARANTUOTA PER CHICAGO TITLE & TRUST CO 

UNION BANK OF CHICAGO, Trustee f \ • ' •

Šitas nepaprastas pasiūlymas daleidžia jums įsigyti šmotą žemes labai 
žemomis kainomis kur kįlančios kainos uždirba didelius pinigus dei 
žemės savininkų. Ši žemė dasiekia didžiausią Rosėlando Sekciją, kur 
biznio lotai buvo parduodami nuo $3000 iki $5000, o dabar yra pardavi
nėjami nuo $45,000 iki $90,Q00. -

I 
r . ■ a (

Dabar taip pat viskas koncentruojasi Didžiajame Calumet Distrikte — 
kur didžiausios sumos pinigų, $350,000,000 jau yra įvestuota į’industri
nes operacijas, kur galutinas išsišakojimas dasieks negirdėtų sumų net 
iki $500,000,000 ir daugiau. Žmonės kurie žino, pasakys jums, ką šitas ( 
didelis išsivystymas reikš dėl apielinkių žeihės savininkų. Po industrinio 
išsivystymo visuomet seka real estate išsivystymas. Industrija padarė 
Chicagą galingą — industrinis veikimas Didžiajame Calumet Distrikte 
dar labiau didina Chicagą. Tie kurie pasinaudos šio skelbimo pasiulymu, 
bus labai laimjngi.

*

Ši puiki žemė randasi jau apstatytoj 
sekcijoj su cementiniais bulvarais, 
departmentinėmis krautuvėmis, tea
trais, mokyklomis, bažnyčiomis, 4 
blokai iki karų linijos. Bušai iki pi*a- 
perčių ir Illinois Central geležinkelis 
— transportacija keletą minutų iki 

* praperčių. Šita žemė randasi prie 
dvięjų didžiausių gatvių kurios veda 
j Chicagą ir Didįjį Calumet Dis- 
triktą. Šitos žemos kainos tik $290 
yra tikslu apsifearsinimo. Tos kainos 
nėra įskaitomos į įrengimus. Atsi
minkite, kad šis pasiūlymas yra ap- 
rubežiuotas!

Iškirpk ir atsiųsk šį kuponą

WILLIAM GREENEBAUM
2048 Straus Bldg.,
310 So. Michigan Avė., i
Chicago, III.

Be jokios man atsakomybės, aš 
norėčiau gauti pilnas informacijas 
apie jūsų skelbiamą pasiūlymą dėl 
namų statymo lotų tik $290.

Vardas ..... ............. ...............................................

Adresas ..........J.................................................. ........

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

Tel. Boulevard 4552 
......... ..........

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS

Šiuomi pranešu, kad čeverykų 
taisymo ir valymo (shoer shineing) 
įstaigą atpirkau nuo Greku po Nr. 
1825 So. Halsted St.

Musų speciališkumas, valymas 
skrybėlių, kaip: veltinių, šiaudi
nių ir Panama. Visi apielinkės lie
tuviai kviečiami kreiptis prie ma
nęs, o aš'suteiksiu teisingą patar
navimą.

JOHN LIETUS
Savininkas

1825 So. Halsted St.

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be
Operacijos

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

Daugelį išgydeme vienu sykiu
Neisgydom - Nemokat

Išegzaininavimas ir patairymai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE
505 So. State St.

Kampas Congress StM 2 fl.
Valandos: Pagedėly, Seredoj ir 

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

........... ............  i ■■ ■■■.......... i /
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/ Lieiuvių Rateliuosd.
Po Chicagą besižvalgant

Babravičiaus koncertas
Anądien suėjau savo seną pa

žystamą p. X. žinodamas, kad 
p. X. daug darbavosi paskuti
nio Babravičiaus koncerto ren
gime ir buvo vienas iš veiklių
jų komitetų, žingeidumo delei 
užklausiau, kaip piniginiu žvil
gsniu buvo sėkmingas daininin
ko Babravičiaus koncertas? 
Man p. X. nieko nelaukdamas 
atsakė. “Nežinau”. Susiintere- 
savęs tokiu navatniu atsakymu, 
klausiau vėl: žinau kad tamsta 
buvai vienas iš rengėjų, daug 
dirbai, kad koncertą padarius 
piniginiai sėkmingu ir tt. Ga- 
1 i avus p. X. man paaiškino seka
mai: “Taip, dirbau ne mažiau 
kaip ir kiti, buvau vienas iš 
rengėjų ir sulig teisybės turė
jau ir turiu žinoti apie sėkmin
gojo Babravičiaus koncerto į- 
plaukas ir išlaidas; .tečiau iki 
šiam laikui dar nieko nežinau.

So. Englewood
Dailės vaikų choras

Birželio 8 d. teko užVikti į 
p. Klimavičiaus svet., kur Dai
lės vaikų choras belaikąs savo 
susirinkimėlį. Didelis būrys 
mergaičių ir bernaičių susėdę 
ant benčių, o priešais jų, choro 
mokytojas p.xK. Gaubia ką tai 
jiems aiškino. Vėliaus p. Gau
bis, pasakė, kad yra atsilankę 
svečiai, p. Grušas ir jo duktė 
Aldona Grušaitė, ir pakvietė 
juos ką nors pasakyti. P. Gru
šas, pasakė, kad jam vaikai ne- 
.išrodo tokiais gražiais kai jie 
betvarkiai kur bėgioja ant gat
vės, kaip kad. jie išr<xlo tokia
me būry, kaip jis matąs šį 
vakarą, — tiesiog negalys atsi
gerėti. Pagirė . englewoodie- 
čius už gražų pasirodymą gegu
žės 16 d. Jaunuolių susipažini
mo vakare, Dailės vaikų choras 
ir p-lė Urbiutė jį tikrai nustebi
nę. Tas parodo, kad jie turi 
gerą mokytoją ir gerus vedėjus.

P-lė A. Grušaitė, kuri moky
tojauja P. K. Gaubio vedamo j

[Pacific ar.d Atlantic Photo]
George Hasler Johnson (\io kairei) birželio 1 d. apleido Chi- 

cagą ir bandys pėsčias pasiekti New Yorką. Laike kelionės, jis 
nieko, nevalgys. Praeitais metais jis išbadavo 80 dienų, nepa
liaudamas dirbti. • X *

PRAHESIMAI
Truck Party

Rengia Liet. Vakarines žvaigždes 
ir Paš. Kliubas, Nedėlioj, Birželio 
(Jun<*) 13 d., 1926 m., ant Jutau* 
Savickio farmos, Justice Park. ,

Gerbiamieji: — Kas atsilankys ant 
šio musų išvažiavifno ir mylės prisi
rašyti prie musų kliubo: vyrai nuo 
IK iki 40 metų bus įstojimas voltui. 
Be to bus gera muzika,, ir skanių 
užkandžių ir gėrimų.

Kviečia visus KOMITETAS

Jaunuolių Jungtinio Komiteto su
sirinkimas bus penktadieny, birž. 11 
d., 8 v. v., pas p. J. L. Grušą, 3454 
So. Halsted St. Visi jaunuolių dr-gi- 
jų atstovai prašomi atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų.

— Sek r.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 
A. C. W. cf A. mėnesinis susirin
kimas' įvyks pėtnyčioj, birželio <11 
dieną, 7:30 yah vakaro, 1564 N. 
Robey St. Visi nariai kviečiami da
lyvauti. —A. M. Kadsel, rašt.

Lietuvių Tautos Katalikų bažny- 
nyčios šv. Mar. parapijos, 35-os ir 
South Union Avė., įvyks pusmeti
nis susirinkimas birželio 13 d. kaip 
1 vai. po pietų. Kviečiame Skait
lingai ahiljmkyti, nes turime svar
bių nutarimų padaryti.

Leonas Labanauskas, rašt.

Ne tiktai aš vienas nežinau, y ra 
ir daugiau iš vakaro rengėjų, 
kurie nieko nežino, kaip ir aš, 
kad nežinau. Mat. pa: mu . k<- 
mitete atsirado komitetas ant 
komiteto ir tas komitetas ant 
komiteto pavelijo sau elgtis pi- 

' niginiais reikalais kaip jam 
tinkama. Yra sakoma, kad j- 
eigų buvę apie pusantro tūks
tančio dolerių, yra sakoma, kad 
Babravičius esąs gavęs tiktai 
$500, bet to tikrai negaliu sa
kyti; tiek tiktai tikrai žinau, 
kad iki šiam laikui dar nieko
nežinau apie Babravičiaus kon
certo pinigines įeigas bei išei
gas.”

Vedybos
Drg. Laurynas Andrijauskas, 

senas “Naujienietis”, sumanė 
nors sykį savo gyvenime apsi
vesti. Jis tą šposą iškirto bir
želio 3 d. — vedė sau už mote
rį irgi “naujienietę” p-lę Maii- 
joną Jurėnaitę, žinoma, kunigė
liams iš judviejų vedybų nau
dos nebhvd,’ neš šlidbą ėmė ci
vilį. Vedybų apeigos, sakoma, 
atsibus birželio 13 d. p. Andri
jausko namuose, 6100 Kimbark 
Avė. Linkėtina jaunavedžiams 
ilgai ir linksmai gyventi.

—Nemunas.

Brighlon Park
Pabėgo namai

Petras Paplauskas, 1031 
Montgomery St. neteko namu. 
Atėjęs į p. Kaulo restauraci
ją šiaip papasakojo apie savo 
nelaimę.

Šeštadieny, gegužės 29 d. 
Petras iš darbo prie Illinois 
Central gelžkelio parėjęs Kaino 
rado savo grįčią Ištuštytą. Ne
liko anot jo, nė briežuko. Taip
jau neberadęs ir savo pačios ir 
jų vaikų: Kazio, 21 rr\etų, Alek
so, 18 m. (šiedu jau dirba), 
Sofijos 15 m. ir Stelos 8 m. 
Petras su Elzbieta išgyveno 23 
metus vedę. Septyni mėtai kaip 
pradėjo nesutikti. Jiedu buvo 
net penketą kartų teisme ir 
padedamas kunigų Petras lai-t| 
mėjęs bylą. Abu priklauso vie
tos' parapijai. —Kep.

Beethoven konservatorijoj, prie 
81 ir Ilalsted gatvių, patarė 
jaunimui griebtis muzikos, la
vintis kokio muzikos instru
mento — piano, smuiko ar Įei
to kokio, koks kuriam labiau 
patinka.

Prieš pradedant, ir pabaigus 
svečiams kalbėti choristai nie
kelio neraginami smarkiai rau

tiems suklaidintiesiems ir gal iš 
eiti didi nenauda Lietuvos vals
tybei. Veidmainingas ir mela
gingas būdas reiškia doros nu
puolimą. Heikia auginti meilę 
ir tiesą, ypač jaunime. Pastan
gos yra daromos. Dėka išreik
šta karštais žodžiais amerikie
čiams uf paramą.

Surinkta aukų iki $56.05.

Town of Lake

kūtėm suplojo. Toks jų džentel- Aukavo po $3 kun. Baltutis ir 
moniškumas parodo tinkatną S. Sutkus; $2, Ant. Kamšlytis; 
vaikučių mokytojo auklėjimą. į po $1: Pr. Kišonis, O. Kava-

Vėliaus Juozas Dr^sutis ir liauskienė, J. Perkelis, P. Pleč- 
Petras Cinikas, jų mokytojai A. kaitis, J. Stankevičius, J. Gol-
Grušaitei pianu akompanuo
jant, sugrojo po solo smuikom 
Minėti berniukai dar yra jauni 
ir nesenai pradėjo smuiko mo
kytis, Bet jau groja neblogai.

■ Ant galo buvo šokiai tikrai 
demokratiški, — šoko visi ir 
vaikai, ir tėvai ir mokytojai.

Dailėj vaikų choras s u bato j, 
birželio 12 d., p.'Klimavičiaus 
svet., turės sezono užbaigtu viii 
vakarą. Pasamdyta geri muzi
kantai. O 27 birž. Dailės V. 
Choras turės išvažiavimą į Be- 
verly hills.

Beje teko girdėti kad Klima- 
vičiukas nenorys užsileisti Ur- 
butei deklamavime. Well, ber
niuk, stengkis ją pavyti, o tu, 
mergaite, nepasiduok, o mes tik 
pasigerėsime iš jūsų. —K. R.

Mažosios Lietuvos atsto
vu prakalbos North Side
Susirinkimas birž. 8 dieną, 

parapijos svetainėje sušaukta
sis, buvo gana skaitlingai lan
kotas. J j atidarė su karšta 
prakalba p. Bacevičius. Marty
nas Jankus pranešė daug indo- 
mių dalykų tai iš “Aušros ’ ga
dynės, tai iš naujesnių laikų. 
Jo draugas Adomas Braks, la
bai gyvai atvaizdavo būdą tų 
priešų, kurie musų tautą žudo 
nuo pat žilos senovės. Jų pik- 
čiausis įnagis —tai melas. Me
las užsimeta ant žmogaus ir 
pagavęs jo sielą, verčia jį ne
tiesą sakyti. Klaipėdos krašte 
gyvenantys žmonės savo daugu
moj — gryniausio kraujo lietu
viai, bet būdami apsėsti melo 
dvasios — save vadina vokie
čiais. Iš to išeina nenauda pa

kantai, V. MaiČkonis, P. Valai- i
,tč, Pr. Vaškunas, A. Kazlaus
kas, E. Valaitienė, K. Kregž- 
dienė, Pr. Sutkus, J. Girdžiu- 
nas, V. Dumbliauskas, A. But
kienė, A. Bacevičius, C. Bajan- 

'tavičius A. Baltakys, K. Kairys, 
■J. Prabišas, K. K i viekas, A. Ba- 
•bičas, A. Kamšlytis, V. šlau- 
teris, B. Simokaitis, K. Semaš
ka, J. Bačiunas, A. Rugienis, 
M. Matelis, V Kazakevičius, J.

I Lebažinskas, - A. Moreika, V. 
ĮStruoga, A.JDekĄnys, Pr. Zeme- 
ckas, P. Jankauskas, F. Doval- 
go, A. Sei būtis, Pr. Laveikas, 
V. Daugirdienė.

Klaipėdos svečiai laikys pra- 
• kalbas:

Birž. 14 dieną (pirmadieny) 
pVest Pullmane, p. Bajorino 
■svetainėje.

Birž. 15 dieną (antradieny) 
i Cicero parapijos svetainėje, vis 
Įapie 8 vai. vakare.Į
j Kaip jau komiteto pranešta, 
keliaus jie 16 d. į Clevelandą 
Jr Akron, 19 d. į Pittsburghą, 
. o laikys iki 17 liepos praneši
mus pietinėse Jungtinių Valsti
jų kraštuose (Baltimorėj, Phi- 
, ladelphijoj, tada plauks su lai- 
jVU “Lithuania” iš New Yorko 
, tiesiog Klaipėdon.
! Kadangi Klaipėda cte»l savo 
uosto dideliausios svarbos turi 

■visai Lietuvai, tai visi dėl pri
laikymo Kl. krašto prie lietu
vystės daromais žygiais turi 
įdomauti visi tėvynę mylintys 
lietuviai. Lai išgirsta, kiekvie

nas Amerikietis, ką sako atvy
kę atstovai Martynas Jankus 

'Aušros laikų veikėjas ir Ado- 
'mas Braks, naujos gadynės uo- 
lūs. darbuotojas. —X.

Davis Snuare paiko svetainė 
se ateinančią savąitę bus šie su
sirinkimai :

Sekmadieny, birž. 13 d. — 
Dr-stė Lietuvos Vėliava Ameri
koj.

Pirmadieny ir aptradieny — 
nemokama vakarinė pilietybės 
mokykla.

Trečiadieny — Vyčių
Ketvirtadieny — p-lės Pet- 

ruŲutės pasakos vaikams (4 v. 
p. p.) ; vaikų rankdarbiai (7 v. 
vakaro).

Dr-stė Lietuvos Vėliava Am. No. 
1 laikys pusinetinį susirinkimą sek
madieny, birželio 13 d., 1 vai. po 
pietų, Davis Sųuare parko svet., 
prie 45 ir S. Paulina gatvių. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti, nes 
yra daug reikalų aptarti dėl drau
gijos labo. —F. Motuzas, rašt.

Bridgeporto L. Polit. ir Pašelp. 
Kliubas laikys susirinkimą nedė- 
lioj, birželio 13 d., Lietuvių Audi
torijoj, 3133 S. Halsted St. Susirin
kimas įvyks viena vai. anksčiau, 
lai yra 12 vai. dieną. —S. Dilia.

BILLY’StUNCLE

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

ar kviečia.

Prisidėkite i .Šią draugiją
Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 

yra didžiausia savišelpos organiza
cija Chicagoje — priklauso net 800 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas siekia/arti $15,000. Yra trys 
skyriai pašalpos sergantiems, na
riams: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metu. Iki gruodžio 
12 d., 1026 melų yra prieinamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar' draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie Sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So. 
ilalsted St. Tel. Roosevelt 8500.

Pavieniai nariai norinti įstoti, j 
šią draugiją, galite paduoti prašy
mą bile vienam draugijos nariui, 
arba kreipkitės į “Naujienas”, čia 
gulėsite išpildyti aplikaciją į Chi
cagos Lietuvių Draugiją S. P.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant .-•yk jr 
$6.00 į metus per visų 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sūdai o nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą 'darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šj*utą ir išsiunčiame šavo centus 
dirbti dėl ’kitų. i

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, klek 
tie pinigai uždirbtų jums jei tjadfr- 
tumėt ju6s į banką ar spulką ?

Naujienų. Spuika. 'uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
Šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted 8t.

Roscland. — L. S. M. Batelio iš
važiavimas į Palos parką bus ne- 
dčlioj, birželio 13 d. Visi kurie tu
rite automobilius ir kurie neturite 
kviečiami susirinkti j Strumilos 
svetainę 10 vai ryto. Kurie turės 
vietos galės paimti tuos, kurie ne
turi savo automobilių; jei atsiras
tų tokių, kurie negalės kartu nu
važiuoti, yra pasižadėjusių antru 
kartu sugrįžti ir juos paimti. Iš- 
važiaivmas bus toj pačioj vietoj, 
kur jffreitą vasarą buvo. Jei butų 
lietus, išvažiavimas įvyks StrinnL 
lo svet. Bus ir muzikantai. Visus 
kviečia Komitetas.

Cicero1 Lietuvių Liuosybės Svet. 
Bendrovė rengia linksmą išvažia
vimą j buvusį černausko daržą, 
Lyons, III. ned. birželio 13 d. Kvie
čiame visus šėrininkus ir nešėri- 
niukus ątsilapKyti. Komitetas.

Fellowship House Kliubas ren
gia pasilinksminimą subatoj, bir
želio 12 d., nuo 4 iki 5:30 ir nuo 
7 iki 11 vakaro, 831 W. 33 PI. Bus 
visokie šokiai. Visi kaimynai yra 
užprašomi; įžanga dykai.

Dr-stės Palaimintos Liet, prieš- 
pusmetinis susirinkimas įvyks bir
želio 13 d., 1 vai. po pietų, Lietuvių 
Auditorijoj, 3131 S. Halsted St. 
Esate kviečiami į susirinkimą.

A. Margevicius, rašt.

Svarbus pranešimas Roselando, Pull- 
mano, Kensingtono ir West Pull- 

mano lietuviams
Nuo gegužės 31 dienos, palengvi

nimui viršuj paminėtų kolonijų lie
tuviams gąviine “Naujienų” pavie
niais numeriais, atidarome “Nau
jienų” pardavinėjimą ant sekamų 
kampų:

BOSELAND:
Michigan Avė. ir 103 St.
Michigan Avė ir 105 St.
Miehigan Avė. ir 108 St. *
Michigan Avė. ir 111 St.
Michigan Avė. ir- 113 St.
Michigan Avė ir 115 St.

WEST PULLMAN:
Michigan Avė. ir 119 St. 

KENS1NGTON.
115 St. ir Front St.

PULLMAN:
111 St. ir Cottage Gtrove Avė.

čia visose paminėtose vietose 
“Naujienos” gaunamos anksti iš1 
pat rvto kasdien.
NAUJOS STOTYS CHICAGOJE: 

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

' . T0WN OF LAKE:
Benošiaus Aptieka, 1616 W. 47 St.

DIDMIESTYJE:
Van Buren St. ir State St.

Kraujo, odos, chroniškas

serias žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beandette
VIRŠUI ASHIaAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1C. Neda
lioj nuo 2.30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Mnrshall, Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

SANTAL 
MIDY 

Greitai sušvel
nina s k a u s - 
mingą nusišla- 
pinimą. Sau
gokis pamčg- 
džidjimų. Pa
stebėk žodį 
“Mldy”. Par
siduoda visose 
vaistinyčiose.

Tel. Brunsvvick 9393

\ KAROLIS 
NORKAITIS

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

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:
3238 S. 'Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

/" i . .................................. .........
Phone Boulevard 6203 

Privatiniai Ambuiansai

I. J. ZOLP
Graboriiib ir Pagrabų direktoriaa 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St„ Chicago

Garsinkitės Naujienose

DR. VAITUSH,
OPTOMETRISTAS

Palengvins akių jtempimą, kuris 
esti prletastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudamą akių karštj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregyrtę 
Prlrenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas xu elektra, parodančia ma
žiausias klatdas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 VVest 47lh Street
Pohne Boulevard 7589

naus geriau.
Traukimas dantų be skausmo. 

Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo dąrbą, ir 
žemas rtiusų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 VVest 47tb Street
NeUH Ashland Avė.

Serganti
VYRAI IR MOTERYS

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

tiškų Ligų.
Yra užkviečiami atsilankyti pas 

Dr. Ross dėl pasitarimu dykai.
Kad tikrai ištyrus kiekvienos-ligos 

priežastį, tam tikslui yra vartojama 
mokslinė laboratorija:

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

zaminavimai.
Per trisdešimtį metų Dr. Ross spe

cializavosi gydyme sociąlm ligų. Per 
tą laiką jts tūkstančius yra išgydęs 
su savd’ gydyrnb sistema.

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

kiekvienas vy
ras arba moteris 
kurie turi spau
dimą kraujo ar
ba kitas užkre-B. M. Ross, M. D 

čiamas ligas, tegul atsilanko pas 
Dr. Ross su pilnu užsitikėjimu, kad 
čia gaus geriausj medikai} gydymą. 
Bus suteiktas tas pats gydymas ku
ris yra išgelbėjęs tuksiančius žmo
nių nuo suirimų proto, paralyžio, lo- 
-comotor-ataxia, beprotybės, nuo am
žino paliegimo visam gyvenimui.

Nusilpę Vyrai!
Kad būti stipriu, vikriu ir turėti 

clauR’ “pep’, jus turit savo nusilpimo 
ligas išgydyti. Kad vėl tapti atjau
nėjusiu ir prailginti savo gyvenimą, 
atsilankykit dėl specialio gydymo* ku
ris stimuliuoja giles (giands) kuris 
suteikia syvus kraujui, kuris pagelb
sti atgaivinu v.kruntą ir stiprumą. 
Nieko nėra viršgamtiško apie 
Dr. Rbss pasisekimą. Tai yra natū
rali pasekmė.

Trisdešimties Metų 
Praktikos

Atsilankykit pas jj, jis 
paaiškins jums -visai dykai, 
galit išsigydyti nuo vyriško 
/imo. šitą pasekmingą

maloniai 
kaip jus 
nusilpne- 
gydymą 

Dr. Ross įfl;avo nuo užgąnėdintų pa
cientų, kurio rekomendavo jo gydymą 
Savo draugams.

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

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

Dr. B. M. Ross
, 35* South Dearborn St.

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

terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
su Datomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Dvidešimtis penki metai tame 
pačiame name
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PRANEŠIMAI
Garficld 

pini.s

įžang i

I’arko Lietuvių l’aiel- 
Kliubas rengia pikniką ne- 

d., čebnausko 
Pradžia 11 v. 
serijų tikietųi 
Komitetas.

Jusiice Park.
50c.

šv. Petro ir Povilo Pašelpinė 
Dr-ja laikys mėnesinį susirinkimą 
sekmadieny, birželio 13 d., L30 v. 
po pietų, šv. Kryžiaus bažnyčios 
salėj, 46 gl. ir Wood St. Prašome 
draugų ku.tskaitlingiausiai susirink
ti, nes lai priešpusmetinis susirin
kimas. Yra daug naujų svarbių rei
kalu aptarti. —-Jurgis l.esčinskis.

I ĮVAIRUS skelbimai 
BAGDONAS BROS.

MOVING, ENPRESSING & COAL 
I’IANO MOVING KXI*ERTS 

Long clistance handling
Turime daug metų patyrimą ,

3238 So. Halated St.
. Tel. res. Yds 340H—Blv<| 7Z»G7 office

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA shearmenų į geležies at
karpų jarde. Darbas visą metą. At- 
siSuukit South Side Papor Stock 
Co., 5833 So. Throop St. •

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašelpos susirinkimas 
ivvks nedėliok birželio 13 d. natl-

\ ra
Mas temple 

. prie

prasti vi 
e karais

irt h avė. n 
.io numerio. 
Davažiuoti I

iki pat svetainės.
X. Saikus.

Išvažiavimą rengia Morning St;v 
iubas nedėlioj, birželio 13 d. 
ffrrson giriose. Publika kviečia 
i skaitlingu) atsilankyti.

Komitetas.

Rytmetinės 
minimo Kliul ren-

Vald> ha

ASMENŲ JIESKOJIMAI
kio ir Paulinos Koloilziejškienės, 
gu kas žinotų apie juos, meldžiu 
nešti man. Jie yra lenkai, bet I 
\oj užaugi Šiaulių mieste.

ietu-

kala

) \V. I6th .(4t., (’hieage 
Tel. Lafayette 9072

i‘o pusbrolio .19i)i) 
š Remeikų kaimo, 
Turiu svarbų rei- 

kili, kurie jj pa-
Drąsinu

Mickevičius
t Avc., Chicugo.

PAIEŠKAI savo švogvrio Jono 
Semon. Telšių valsčiau. Girdėjau,' 
kad turi farina Michigan valstijoj. 
Kas žinot ar jiats praneškil man, 
už ką busiu dėkingas.

Jonas l.egciski<
5718 \V. 64 PI., Chicago, III.

IŠRENDAVOJIMUI
krautuvė i

k

fronto x ra elektra, 
». Renda pigi. Blo- 

karų linijos.

fla-
t;is iš užpakalio p 
iramh nė, elektra ii 
kas 2 fl. iš fronto.

SIŪLYMAI KAMBARIU

gilioms
vyrams, mer- 

porai; kamba-
riai ištaisyti ir pigus 
pasigamlnsit arba nu* 
ti ^ienomis arba vaka 
t j paskutinis augštas.

703 \V. 21 PI., Chicago

APSIVEDIMAI

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMF NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEME

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co?
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom mnlevą, popierą, 
isliklus ir t. t.

3119 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prcz.

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

4157 So. Kedzie Avė. 1 lubos

BRIGHTON PARK
PARDAVIMUI restaurantas, gera 

vieta dėl biznio, Ilgas lysas, pigi 
renda. Turime du bizniu, vienų tu
rime #reit išleisti. '

Kreipkitės:
8202 S. Halsted St., 2 lubos

Tel. Bouievard 2285

STOCDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj Ir 

. npieiinkėj. Įstaiga 34 metų senumo.
Didžiausia ir geriausia slogų <len- 
gimo jstaiga Chicago}. Tik patyrę 

| unijos darbininkai samdomi. L J.
Dunne Roofing Co.. 8411-13 Ogden 

I Avė. Phcr.e Lasvndulc 0114.

kurie gali kalbėti len- 4157.

PARDAVIMUI gasolino stotis, 
South -v Side, bargenas. Geras biz
nis, ilgas lysas, nebrangi renda, 
veikil greit, kaina $3,000, 336 W. 
Garficld lllvd., arba tel. Moųroe

N. W

ir

lietuviškai, prisidėti 
organizacijos dėl IŠ GASOLINO ir tepalo stotis, di

ldei i.s biznis, geriausioj vietoj mies- 
10(1 puikių 2 flati* te. prie bulvaro, netoli vidunnies- 

7 l.Ld/n iwin'ėlo. galit uždirbti pinigų, kaina ir z įmoku vrie.$6000t išmokėjimais, tel. Monroo 
Kedzie Avė. biznio 4157.

REIKIA real estate sales- 
men’ų 
kiškai ir 
prie musų 
pardavime/ 
nių namų 
Archer ir
lotų. Didelė proga dėl uždirbi
mo daug pinigų, nes tas tiktai 
yra pradžia musų didelio dar
bo. Mes statysime dar keturis 
šimtus naujų namų ant musų 
Archer ir Kedzie Avė. divizi-

PARSIDUODA grosernė, senas, 
geras, išdirbtas biznis. 5708 So. 
Storgalį St,

150 NAUJŲ NAMŲ 
Greitai augančioj sekciioj, 

Side, mokyklos, krautuvės ir trans- 
portacija.

$1OO
Įmokėjus galėsit gyvent 4-5 arba 6 
kdmburių mediniame arba mūriniame 
bungalow.

KAINOS NUO $2800 IKI $6200 
$100 CASH k

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

ATVAŽIUOKITE ŠIANDIEN 
Daleiskit parodyti kaip lengva yra 
tapti namų savininku.

SAWIAK & CO.
7181 W. Grand Av. 

6407-6537 Irving Park Blvd.
Cohimbus 9552

.IM-

PARDAVIMUI (ielikatessen, gro
sernė, saldainių, ice crcamo ir ciga
rų, vietos gyvenimui vedusiai porai. 
Parduosiu pigiai, pigi renda.

4465 So. Wells St.
Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

2805 W. 63rd Street

\V. IIAYDEN BELL
1336 S. Kedzie Avenue

Chicago, Illinois

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA groseris. Yra lai
koma kendžių, minkštų gėrimų, ciga
rų ir smulkmenų. Rendos $25 j mė
nesį. 3 karųbariai užpakalyj gyveni
mui. 4345 So. Fairfield Avė.

TIKRAI GERAS PIRKINYS
PUIKIAUSIAI {rengtą#, 2 flatų 

muro namas, 6-4) kanib., aržuolo 
trinias, knygų šėpa, bufetai, prosi- 
nimui lentų, penteriy nt'ulČiai, 
bakHiai jdirbti, porėtai stiklais 
daryti, geriausia plumbingas, 
riausi elektros fikČeriai. Visas 
mas išdekoruotas. beismentas
pleisteriuotas; visas namas karš
tu vandeniu apšildomas. Randasi 
gražioj vietoj.

Norėdami matyti šį namą atsi
šaukit prie

J. Pakalnis,
3120 W. 53, PI.

Tel. Hemlock (1367 
Genjralis Kontraktorius

ALT PARDAVIMO

už
ge
na- 
iš-

Bizniavai med nis namas, krautu
ve, užpakalyje pagyvenimas ir viršui 
du flatai. Namas randami ant 18-ton 
gatves, netoli I>ievo Apveizdon Baž
nyčios. Rendos neša 78 dolerius j me
nesį. Kaina $7,500. Perkanti gali gau
ti krautuvę, nes tyso nėra.

Atsišaukite pas:
M. J. TANANEVTCZE 

736 W. 18th Street

Extra

Dabar Laikas Statyt 
Namus

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
Spauzdinam {vairius spaudos dar

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

BR1DGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

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

-3

Visokios malevos, aliejai ir var- 
nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

PARDAVIMUI grosernė Ir bučer
nė, su nauju namu, labai pigiai. 
Krautuvę parduosiu skyrium, 'rinka
ma vieta dėl gero žmogaus. Parda
vimo priežastis — mirtis šeimynoje.

Phone Pensacola 3938

PARSIDUODA farma už $5,00(1, 
reikia įnešti $3,500' 80 akelių su 
visais up-to-date {taisymais, maši
nerijoms ir trioboms; 7 melžiamos 
kArvės, 2 geri arkliai ir 1.1.* Arti 
miesto, randasi mokykla. •

Farina randasi šalę VVisc. Mina- 
inoni County, Michigan valstijoj. 
Parsiduoda labai pigiai delei prie
žasties senatvės. Platesnių .infor
macijų suteiksiu žiednam per laiš
ką. Kreipkitės sekamu antrašu:

R. FRUNSKEWICZ 
1215 So. Coųrt St. 

ROCKFORD, ILL.

REDLIN — HERMAN
Namų Statytojai 

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

Tel. Brunswick 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.

SAVININKUI reikia pinigų dėl 
pabaigimo ^aujo namo. Galit nu
pirkti murini namą, 2 flatų po 6 
kambarius, 3 kambariai skiepe, ga
ražas dėl 2 automobilių; garu ap
šildomas, medeliais apaugęs, 41 pė
do lotas, su $4006 {mokėjimo, kitus 
ant lengvų išmokėjimų. Namas par
siduoda nuo paties savininko, ne 
agentų. Yra proga nupirkti apie 
$2000 pigiau -kaip yra vertas.

Ateik tamsta ir pamatyk, sakysi, 
kad yra vertas.

4606 S. California Avė

PARSIDUODA ice crcain pado
ria, kendžių, cigarų, cigaretų ir 
notion krautuvė, ant kampo; par- 
duosiu pigiai dėl ligos. 1730 South 
Union Avė.

Turiu 2 naujus namus, 2 flatų po 
4 kambarius kiekvienas, Brighton 
Parke, mainysiu į biznį arba gerą lo
tą. 7923 So. Park Avė., Tel. Triangle 
0535.

II.BH— * I I • ** W ■■UI — ■ ——|

2 flaty mūriniai - be cash 
arGa tik biskį įmokėti, pasta
tysime ant jūsų išmokėto loto 
ui $10,000 ir augščiau, — bun- 
galo\v, $6,000, 3 
30 metu patyrę 
jai. Teisingas 
STERNFELD &
Hamlin Avė. Phone Irvinu 8608

PARSIDUODA 3 nauji bungalow 
visi užbaigti, naujausios mados įtai
symai. Atsišaukite greitai, vyksta
me ant fanuos. 4921 Keeler Avė.

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

UŽ $4500 nupirksite 2 augštų me
dinį namą ir mūrinį, 2—4 kamba
rių flatai, 1—9 kambarių fialas, 1 
karo garažas, rendų $72 j mėnesį, 
{mokėti $1500 inatvkit savininką.

JOHN DIETRICK 
3657 Union Avc.
2 floor rear

MŪRINIS 3 aukštų po 6 kamba
rius cottage, užpakalyje 2 flatai po 
4 ruimus. Bargenas, 2917 So. Union 
Avc.

PIRKIT PLUMHING4 PAb MUS 
IR SUTAUPYKI! 35%

Mea uardundar.ie visiem i olselio 
kainomis

Lcvinthal Plunibing Sopply Con 
1637 Wwt Dirislon St. 

netoli Marsh f i ei d

Studebaker automobi
liai yra vieni iš tvirčiausių 
ir 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, diffe- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalį iš kitų kompanijų. Tai
gi kas manot pirkti ar mainyti ant 
naujo, meldžiu 
atvažiavę jums 
sime.

PARSIDUODA standas .luslice 
Parke,, šalę Tautiškų Kapinių. s Ge
ras ir pelningas biznis. Klauskit 
Lithuanian Grove Keen Avė., Jus- 
tice Park, III.

' PARSIDUODA bizninvas namas 
3407 S. Halsted St. Savininkas gy
vena 724 W. 181h St. 2 fl. rear.

D

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NĄ MŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė. €
CHICAGO

Tel. Pullman 1413
JOHN TENINGA

Namų Statytojas ir Generalis 
Kontraktorius

32 Wcst lllth Place
Chicago, III.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 

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

specialurnas Geras patar
navimas, Žemos kainos. 

SoHtheims, 1912 So State St.

, vaikinams. Be valgio. Gera 
geriems žmonėms. 2332 \V. 42 
Kampas \Vestern blvd. Tel.

ĮIEŠKO DARBO
IEŠKAU darbo

pašaukti inus, mes 
nuodugniau išaiškin-

Auto Sales
Halsted Street

Milda
3121 So.

Tel. Bouievard 1685
Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

PARSIDUODA barbernė 2 kėdžių, 
užpakaly 2 kambariai pagyvenimui. 
Parduosiu pigiai, nes turiu greit 
parduoti. 730 \V. 17th St.

PARDAVIMUI pigiai namas VVest 
Pullmane iš priežasties ligos, 6 
kambarių, karštu vandeniu šildo
mas, ir 2 lotai, viskas gerame sto
vyje cash $2,000. Likusių sumą ge
romis sąlygomis.

12410 S. Green St.

Pardavimui arba mainymui: 5 fla
tai ir krautuvė, mūrinis namas, ne
toli 55 bulvaro, rendų $3400 j metus. 
Mainysiu'j gerą biznj arba farmą ne
toli Chicagos. 7923 So. Park Avė., 
Tel. Triangle 0535.

2 AUGŠTŲ medinis mūriniu pa
matu namas, 5 rendos, 1 karo ga
ražas, rendų $76. Kaina $6,300, 
1728 Ruble SI.

PARSIDUODA maža groserne ir 
saldainių krautuve. Parduosiu pi
giai, tik už $175.o 1134 S. Hermitage

Jei norit sutaupyti pinigų 
atsilankykit pas

WEST ALTO WRECKERS 
1220 So. Ashland Avė. Roosevelt 2794

Vartotų karų dalys visokie išilir- 
bysčių. Tajerai, tūbai, radiatoriai, 
baterijos ir t. t. Kūrai par<luodami, 
perkami, mainomi.

VARTOTŲ KĄĘŲ 
IŠPARDAVIMAS

Tiktai 4 dienas

$10 įmokėti ir po $5 i savai
tę. Visų išdirbysčių ir typy. 
200* karų dėl pasirinkimo, 90 
dienų garantija.

44(M> W. Madison S t

AUTOMOBILIUS Continental par
davimui, visas geras, eina kaip nau- 

I jas, gausit bargeną, nes apleidžiu 
miestą, pirmos lubos.

842 W. 33 P).

iVi'ron-1 priguliu prie unijos. Kam rei-1

NAUJAS Nash, lenvas, six de- 
inonstrutors, 200 iki 400 mylių, nau
jo karo garantija, Cicero Auto 
Shop, 5912—14 W. 22 St.

kalingas toks darbininkas, ra
šykit P. I). S. B., 1739 South RAKANDAI
Halsted St

apsivedimui mergi- 
na.šlės tarp 30 ir 40 me- 

esu našlys 42 m. 
dirbu anglių ka- 

inašinos, gerai uždir- 
Meldžiu atsišaukti laiškui pri-

Aš TURIU pilną autfitą, 82 roles, 
benčių, kabinetų ir uždnagalą, 
kas velta $700, John Church Au- 
tostyle grojiklis^ 
duosiu už $135 
bent $35, o kitus 
biskj. Mr. JACK 
\V. Madison St.,

. - i--------

vis-
pianas, kurį par- 
cash. Atsmeškit 
galėsit mokėti im> 
l-T*BNECKI, 2332 

1 fl.

PARSIDLIODA -bučernė ir groser- 
nė, geroj išdirbtoj biznio vietoj. Ge
ri rakandai, stako daug. Mainysiu į I 
lotus arba mašinas. Veikit greitai, 
nes yra geras bargenas.

3423 So. Halsted St.
Tel. Bouievard 8829

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, lietuvių ir svetimtaučių apgy
venta vieta. Priežastis — važiuoja
me i farmas. 2500 W. 69 St.

RESTAURANTAS pardavimui, da
romas geras biznis. 1400 S. Jeffer- 
son St.

Pardavimui barbernė, 3 krėslų ir 
moterims vieta, geras biznis, gy
venimui kambariai, pigiai už cash. 
Del nesveikatos, nedėlioj .nuo 11 
iki 3 po pietų, 2750 N. Ashland 
Avė. Buckingham 78611.

PARDAVIMUI geras kampi
nis restaurantas, lunch room, 
ilgas lysas. Atsišaukit, 4258 S. 
Ashland Avė.

Charles Pearlman

DIDELIS BARGENAS.,
KAMPINIS biznio lotas, 36X125, 

1 blokas nuo Iransporlacijos, 2 blo
kai nuo mokyklos ir 2 blokai nuo 
bažnyčios, greitai auganti koloni
ja; kainos Čia greit pakils.

Naujienos Box 779

PARSIDUODA 5 kambarių cottage. 
Yra elektra, gazas, vana, karštu oru 
šildoma. Namas randasi gražioj vie
toj, Chicago Lawrr. Parduosiu už 
$5,445, nes turiu greitai parduoti. 
Taipgi parduodu ir 5 kambarių ra
kandus. Savininkas

3423 W. 61st Street

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. Bouievard 9641* l

$390
DEL bulvaro namo didumo 

lotas 33x1-50 pėdų, Calumet 
disdrikte, netoli bažnyčios; mo
kykla skersai gatvės. Yra visi 
geri patogumai; gatvekariai, 
busai ir traukiniai. Title garan
tuota per Chicago Title & Trust
Co.

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted St. 

Box 773

KANKAKEE UPE

PAIEŠKAI
nos
tų senumo. A

. -Vaikų neturiu,
sykloje
bu.
siųskite ir paveikslą, ant pareika
lavimo sugrąžinsiu atgal, noriu kad 
butų biskį mokyta.

Frank Eibutis
Chaplin Coal Co.

Morgan Town. \V. Va.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

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

APLEIDŽIU miestą, turiu par- ________________ • ________
duoti 5 kambarių rakandus pianą ~ ~ 
ir automobilj, labai pigiai. 4105 So. PABDAVIMUI minJcšty ’ gėri- 
Albany Avė., 2 floor. | j8taiga. Kam reikalinga at-

sišatikit.v Esti našle moteris ir 
turiu išvažiuoti į kitų miestą. 

4536 So. Paulina St.PARDAVIMUI

Pasirinkimui dideli lotai, pigios 
kainos, lengvais išmokėjimais, šalę 
yra gerai {rengtas kliubas. Musu pa
siūlymą nieks negali viršyti. Illiana 
Heights Land Co., 1504 StraViss Bldg. 
Wabash 6736-6737.

REIKALINGA moteris gyventi 
ant ūkių, be vaikų ar su vaikaįs, 
ir geistina, kad turėtų kelis šim
tus pinigais prisidėti, o ant parei
kalavimo pinigus sugrąžinsiu. Esu 
vienas; turiu 33 metus,#5Vž pėdų 
augščio. Yra 130 akrų ūkis, gyvu
liai ir mašinos. Kreipkitės greitai 
laišku ar vpatiškąi vakarais.

J. M. G.
2923 S. Emerald Avc, 

Chicago, III. Lst fl. rear.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PRIVERSTAS parduoti savo^ gro- 
jiklį pianą, kaip naujas, vartotas tik
tai biškj, kainavo $800, dabar $140, 
sykiu roleliaį ir benčius su kabine
tu. Paimsiu $50 cash ir po $10 j mė
nesi nuo gerų žmonių.

Klauskit KUGAITIS
6512 So. Halsted St. i

PARSIDUODA pirmos klesos pie- 
karnė, daugelio lietuvių apgyventa 
vieta; parsiduoda pusė ar visa/ 
Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos. Parsiduoda geritu laiku.

Labai pigiai.
10502 S. Michigan Avė., Chicago

EXTRA bargenas Brighton Parke. 
Savinipkns išvažiuoja j farmas ir 
turi greit parduoti 2 pagyvenimų 
muro namą, 5 ir 5 kambariai, ar
ba mainysiu ant lotų ar automobi
lio.
-Naujienos, 1739 So. Halsted St.

Box 774

BEI KALINČIA moteris prie namų 
darbo. Valgis ir kambarys ant vie
tos. 1840 S. Halsted St. ('anai 5821

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė,' geroje vietoje, cash biznis. Par
davimo priežastis — vyro mirtis. 
6010 So. Kedzie Avė.

JIESKD PARTNERIU
PA IEŠKĄ U partnerį prie sta

tymo namų Chicagoje. J oje biz
nio šakoje geras uždarbis. Pa-' 
rašykit kiek pinigų galit įneš
ti. Box 780, 1739 S. Halsted St 
Chicago, III.

KEIKIA merginų operatorkų 
prie Siriger siuvamų mašinų, 
nuolat darbas.

Ero Manufacturing tlo.
2240 Ogden Avė.

T

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA tuojau real estate sales- 
i nien’ų, darbas 1 

•’ linai —

REIKALINGAS partneris i vy
riškų drabužių krautuvę. Geistinas 

kad ir su mažu kapitalu, 
sun-

siuvėja .
Turiu du bizniu, vienam per 
ku. Arba parduosiu pigiai.

K. JAKUS
146 Broadway

Tel. Melrose Park 3720

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

PARSIDUODA duonos kepykla ir 
namas,' labai pigiai. Mainau į na
mą/' lotus arba kitą ką. Priimsiu 
$10,000 vertės j mainus. Parduosiu 
už pirmą teisingą pasiūlymą. 

535 W. 120 St.
Tel. Pullman 0071

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- 
sis pasiūlymas, /lengvais išmokėji
mais. , .

Tel. Van Buren 45811

GERAS bizn!s, geroj apielinkėj. 
Parsiduoda grosernė ir smulkių daik
tų krautuvė. Pardavimo priežastis — 
važiuoju Lietuvon.

3482 So. Morgan St. \

PARSIDUODA grosernė ir ken- 
džių štoras. Kaina prieinama. Par
duosiu už pirmą gerą pasiūlymą. 
4323 S. Wood St.

•'TURIU parduoti iš priežasties li
gos savo biznio lotą, gera trans- 
nortacija. proga kainų kilimo, Nau
jienos, 1739 S. Halsted St. Box 775.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, biznis išdirbtas, pigi renda, 
priežastis pardavimo — turiu va
žiuoti j Lietuvą. 251 E. 115 St.
.............. ........................... —t.— -----

PARSIDUODA grosernė, vaisių 
ir daržovių krautuvė. Turi būt par
duota greit delei nesveikatos Ir to
dėl parduosiu pigiai. 2419 W. 43rd

Statyk Dabar — 
Sutaupyk $1000

’ > visą laika arba da-| PARSIDUODA bučernė ir grnser- 
linai, patyrimas nereikalingas. Tu-1 nė. Biznis yra cash, gerai išdirbtas, 
ri kalbėti lietuviškai. Pageidauja- Parduosiu labai pigiai. 2136 So. HU
ma kurie turi savo automobilius. į «ted St., Tel. Canal 4329. 

Atsišaukit
3733 S. Kedzie Avė.

REIKIA porterio j pirtį. 2039 W. 5147. 
North Avc

NAMAI-ZEME
I PARDUODU savo rezidencijos vlo- 
tų, 25y 125, netoli gatvekarių ir 

PARSIDUODA minkštu, gėrimų bažnyčios, greit auganti apielinkė, 
krautuvė. 711 W. 69 St. Tel. Normai $200. Naujienos Box 777.

Į PARDAVIMUI l *
REIKIA patyrusių boilerių. 2633 visais įtaisymais. Parduosiu arba

W. Rooaevelt Rd. mainysiu. Phone Bouievard 0774.

PARDAVIMUI kampanis biznio 
gąsdino stotis, su lotas 30’x'125. Greita progiukainų 

Parduosiu arba kilimo. 
Naujienos Box 778

Rastptysime ant jūsų loto bile ko
kį namą, koki jus norėsit, lengvais 
išmokėjimais. 7923 So. Park Avė., 
Tel. Triangle 0535.

PARSIDUODA 2 augščių po 6 
kambarius mūrinis namas. Aržuolo 
baigtas. • p^u dildomas. 60 nėdų lo
tas. 5528 So. Nattengham Avė.

Bargenas
MURO namas 2y5, aržuolo tri- 

mingas, apšildomas, garažas dviem 
karam, randasi arti Humboldt Par
ko. Kaina tiktai $12,750, {nešt 
$3.500.

NAUJAS muro bungalow, 5 kairt 
barių, aržuolo trimingas, karštu 
vandeniu apšildomas. Gatvė išmo
kėta, randasi prie Addison bulva
ro ir Kedzie Avė. Kaina tiktai 
$8,750, {nešti $2000. Savininkas ap 
leidžia miestų. čia abu paminėti 
namai turi būt skubiai parduoti 
Tai yra didžiausi bargenai North- 
sidėje.

ŠVELNIS IR MANKUS 
1443 N. Paulina St. 

Tel. Armitage 6411.

i

i

2 FLATŲ namas, 4—4 kambarių, 
didelis skiepas, 2 karu garažas, 
$7500.

2 FLATŲ mūrinis namas, 4—‘ 
kambarių, $8500, reikia tik bisk 
įmokėti, 't .

5—5 ir 6—6 kambarių jiainas, su 
skiepu, elektra, vanos, tile grin
dys, karštu vandeniu 'Šildomas.

NAUJAS 2 augštų mūrinis namas 
ir krautuvė, ofisai augštai, randa
si prie Archer Avė. Geroje vietoje, 
Brighton Parke ir South Side. Duo
sime pirmus ir antrus morgičius.

H. KOPLEWSKI
3992 ARCHER AVĖ. 
Tel. Lafayette 9305 
Rcpublic 8915

PARSIDUODA namas ir biznis, 
kampas didelės bizniųvos gatvės, 
prie streetkarių linijos ir bulvaro, 
2 metų senumo. Tinkamas viso
kiam bizniui. Parduosiu už cash 
arba mainysiu ant kito namo. 

5200 Western\ Avė.
Savininkas ant vietos

iLOTAI 5 LOTAI 
44th and Kedvale, $2,500.

L. KLEIN 
Klauskit James Triner 
14th & Halsted Sts. 

Clothing Department

PARSIDUODA lotas, 30 y 125, 
geroj vietoj tarpe 69 ir 70 St.., 
Maplčvvood Avė. Savininkas 2 lu
bos, 4058 S. Richmond Avė.

PARDUOSIU namą arba mainy
siu i bučernę arba groserne. Tel. 
Yards 4095,

PARSIDUODA 5 kambarių stuba, 
2% loto, arti gatvekarių linijos, 
75-tos ir Western Avė. Galima lai
kyti visokios naminius paukščius 
arba karvę. Parsiduoda iš priežas
ties vyro mirties.

7424 S. Claremont Avė.

DIDELIS BARGENAS
MŪRINIS namas 4 pagyvenimų, 

po 4 kambarius, pečium šildomas,! 
visas moderniškas, kaina $16,500, 
{mokėti $6,000, likusius kaip ren
dą. Randasi South Sidėj.

Nepraleiskit šitos progos.

MŪRINIS biznio namas 3 pagy
venimai ir Storas, randasi ant 
Archer Avė., netoli 35 St. prie nau
jo teatro; kaina $14,500; 
kaip rendą

5709 S. Carpenter 
Englevvood 8137

likusius

St.

PARSIDUODA 4 kambarių na
mas. Fronto porčiai po stiklu, di
delės viškos, daržinė 
% bloko nuo Archer

TIKTAI ūž $290 nupirtfsit niano 
biznio lotą, tiktai vienas blokas* 
nuo traraportacijos, netoli mokykit)' Avės.” Prekd"tik »2,'«Oo‘, 
Ir bažnyčių man reikia pinigą. i kitus morgi«l*is.

I Naujienoj BoX 776į — - - -5214 S. Keading

užpakajyje, 
ir Cicero 

$1300 cash,

Avė.

Aš TURIU naują modernišką 4 
kambarių bungaloNV, kurią par
duosiu labai pigiomis kainomis. 
Atsilankikit anksti nedėlioj, jei jus 
norite gauti tikro ir gero bargeno. 
Aš paimsiu lotus kaipo dalį {mo
kėjimo ir biskį pinigų už pirmą 
{mokėjimą. Būtinai pamatykit šj 
namą.

SAVININKAS, 
7206 S. Rockwell St.

PARDAVIMUI lotas prie Austin 
bulvaro ir 35 St. Yra visi įrengimai 
ir gatvė cementuota. 2500 Warren 
Avc. Sceley 3315

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

Tel. Van Buren5815

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiui 

Ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedzae Ave^ 

Lafayette 6788

24 va-

ir ab- 
biznio.

Cash Už Jūsų Namų 
Įplaukas Ir Lotus

Už bile išmokėtą namą, 
landų patarnavimas.

I
Atsineškit savo deeds 

atraktus prirengtus dėl
Mes suteiksime tuojau gerą pasiū
lymą. Atdara, kas vakaras.

National Property Co.
11 So. La Saite Street 

501 Roanoke Bldg., Central 4757

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

MOKYKLOS
f

Vasarinės Klesos
Mes dabar turimi vasarinius kur
sus labai nupigintomis kainomis. 
Specialus klesos dėl merginų, ku
rios nori užbaigti laike vakacijų. 
Klesos dėl merginų jaunesnių 14 
metų. Rašykit dėl smulkmenų apie 
musų “Club System”.*
Valentine Dressmaking 

College *
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seeley 1643 
M. HUTFILZ, Manager

^VKAI, ĖARBERYST6 

APSIMOKA
Mes mokiname dienomis ir 

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

International Barher College
672 and 651 W. Madison St.

CHICAGO, ILL.

va- 
kol 
pri- 
ga-

:r


