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Reikalaujama išmest iš 
- Susivienijimo Andriulį 

ir Mizarą

Lenkų seimas nusilenkė ! 
Pilsudskio valiai

Įstatų komisijos siūlymai pri 
imti vienbalsiai

(Telegrama Naujienoms)
BROOKLYN, N. Y., birž. 24. — Susivienijimo Lietu

vių Amerikoje seimas einą sklandžiai. Centro sekreto
riaus, kasininko ir kitų raportai priimti vienbalsiai.

“Tėvynės” redaktoriui Vitaičiui padarius savo rapor
tą, bolševikai pakėlė triukšmo. Del tos priežasties duota 
įnešimas ‘Andriulį ir Mizarą išmesti. Dabar bolševikai 
visai nurimę. , *

D-ras Graičiunas pasmerktas visų, dagi jo draugų 
bolševikų. Bolševikai, žinoma, greičiau norėtų, kad D-ras 
Graičiunas butų išmestas, ne kad kurie nors jų pačių va
dai. .

Beveik visos {statų komisijos rekomendacijos priima
mos vienbalsiai.

Seimo šios dienos sesija pašvęsta rimtam darbui. 
Svarstymai eina be jokių iš bet kūri.os pusės trukdymų.

Seimas sėkmingas. Jo darbo vaisiais galima tik gė
rėtis. * — Bakanas.

(Kitos žinios apie SLA ant 2-ro pusi.)
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VARŠUVA, birž. 24. — Tarp 
didžiausio triukšmo ir audrin
gų scenų Lenku seimas nusi
lenkė maršalo Pilsudskio va
liai ir sutiko pasitraukti.* Jo 
vietoj turės būt sudarytas ki-j 
tas< aparatas,-kuriam pilnai do-' 
minuos diktatorius Pilsudskis.

Savo audringą posėdį seimas 
pabaigė uždarytomis durimis, 
po to, kai žandarai ir kareiviai 
išvaikė iš seimo salės ir rūmų 
publiką ir dagi laikraštinin
kus, — pabaigė tarp didžiausio 
triukšmo, įvairioms seimo frak
cijoms nesugebėjus susitarti 
dagi tokiu opiu klausimu, kaip 
valstybės biudžeto .priėmimas, 
nekall.-ant jau apie proponuo- 
jamus konstitucijos pakeitimus.

Iš tikro, kas atsiliko po to, 
kai publika buvo išvaikyta iš 
seimo rūmų, patįVrf seimo na
riai gerai nežino. Jie nežino, 
kas iš tiesų buvo priimta ar 
nepriimta. Jie tiek tik žino, k?įd 
se’mrs nutrenkė laikinai po
sėdžius, visus klausimus pali
kęs sudoroti komisijoms, ku
rios penkiadieni turės duoti sa
vo raportą — išlaikyti'ar dras
kyti dabartinę Lenkų konsti
tuciją.
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[Pacific and Atlantic Photo]
CJire Dax, Chicagos operos dainininkė, kuri susižiedavo su 

Charles H. Swift, skerdyklų baronu.

Francuos valdžia pagaliau 
tapo sudaryta'' *

Finansų ministerio portfelis pa
vesta Caillaux, vietoj atsisa
kiusio Poincare

Amerika užmokės grįžtan
čių veteranų kelionę

VVASIEINGTONAS, birž. 24.
Jungtinių Valstijų senatas 

patvirtino TiIsono-\Vadswortho- 
Joneso bilių, kuriuo einant 
Amerikos valdžia užmokės grįž
tančių į .Jungtines’ Valstijas bu
vusių kareivių nepiliečių ir jų 
šeimynų kelionės lėšas.

Egipto kareiviai nušovė 
. vahabitus 4 eihalmija : ištremti . Fsfmer-Labor partijos

parlamento atsiuvus

- Briand; Finansų — 
Teisingumo — Lavai;

Leygues; Karo
sugrį-

Lietuvos III Šeimos
t •

atidaromasai posėdis
(Tęsinys)

Ūkininkų s-ga po mūšio taip^ 
gi nepriskaito savo eilėse smar
kaus D-ro Draugelio, kuris, sa
ko, dar niekaip negalįs užmiršti 
Vilkaviškio... O kur Jerinas, 
Golcbergas, Mieleška?... “Tik 
ant lauko pliko kelios pušelės 
apykreivės liko’”... Ir striel- 
čius kun. Dagilis paniuręs, ir 
Antano iš Padvos išvaizdos 
kun. Steponavičius nusiminęs... 
Fiziniai gerai pasiturintis kun. 
Šmulkštys taipgi, matyti, žy
miai aprimęs; nestebėtini, ko
dėl visų kademų galva kun. 
Krupavičius piktai, “lyg sužeis
tas tigras”, žvalgomi parėtėju- 
siose eilėse...

to sutikimą p. Grabovas skaito 
“nusileidimu” ir todėl pats “nu
sileidžia”... ir priesaiką daro 
lietuviškai. Kita pusė -atstovų 
duoda iškilmingą pasižadėjimą. 
Tuomi iškilmės baigiamos ir

Seimas imasi darbo.
P. prezidentas kviečia pirmi

ninkauti vyriausį atstovą, ku- 
riuomi, pasirodo p. Finkelštei- 
has. Jis trumpoj kalboj pažymi 
St. Seimo užbrėžtas užduotis, 
kurių daugelis dar neatlikta. 
Pirmoje eilėje reikia įgyvendin
ti demokratizmą ir juomi re
miantis atgauti Vilnių. “Tai 
yra valia ne tik Neprklausomos 
Lietuvos gyventojų, bet ir Vil
niaus krašto gyventojų,” jis 
sako.

Sekretoriauti kviečiama jau
niausia atstovas p. Ladygienė.

Darbas eina sparčiai.
Tuojau renkamas prezidiu

mas. J pirmininkus statoma 
tiktai D-ro Jono Staugaičio 

i (vai. liaud.) kandidatūra. Jis

PARYŽIUS, birž. 24.—Prem
jerui Briandui pagaliau vakar 
pavyko suorganizuoti naujas 
ministerių kabinetas, kurį jis 
tuojau pristatė prezidentui 
Doumergue.

Naujosios Valdžios sudėtis to
kia: Premjeras ir užsienio mi
nisteris 
Cai11aux 
Laivyno
Guillaumat; Prekybos — Chap- 
sal; Agrikultūros — Binet; Ko
lonijų — Perrier; Vidaus — 
Durrand; švietimo — prof. 
Bertrand Nogaro; Vaistytas 
darbų — Daniel-Vincent; Dar
bo — Durafour; Pensijų — 
Jourdain.

Finansų ministerių buvo pa
sisiūlęs buvusis pirmiau prem
jeras Poincare, bet paskui at
sisakė, ir Briand jo vietoj pa
kvietė Caillaux.

karo metais tarnavusių Jung
tinių Valstijų armijoj, . kurie 
buvo su armija išsiųsti į Fran- 
ciją ir kitus kraštus, o karui 
pasibaigus pasiliko ten,
žę į gimtuosius kraštus, nebe
turėjo progos- sugrįžti į Ame
riką ypač dėl suvaržymo imig
racijos ir įvedimo kvotos. Dar
ba r toki karo veteranai nepi- 
liečiai ne tik gali grįžti į Jung
tines Valstijas, 
kvotos, bet dar 
lėšas Amerikos 
kės.

KAIRAS, Egiptas,’ buž. 24.— 
Praneša, kad gabenant iš 
•Egipto i ' Meksiką “šven
tąjį f kilimą”, kurį lydė
jo Egipto kareivių sargyba, at
vykus į Muna miestelį, netoli 
Mekkos, jo gyventojai vah^bi- 
tai pastoję kelią, neleisdami 
egiptiečių muzikai griėžti. Va- 
habitų sultano Soudo kareiviai 
bandę fanatikus nuraminti, bet 
tieji neklausę, ir egiptiečiai šo
vę, užmušdami dvidešimt* pen
kis vahabitus, tarp jų keletą 
moterų. Pagaliau atvykęs pats 
sultonas ir mieatejenus nurami
nęs. „šventasai kilimas^’ buvo 
nugabentas į Mekką, vahabitų 
k aYe i v ia m s se r gė j ant.

tikielas Miunesotoj
, .,MUnNEAPOLIS, Minn.,’ birž. 
24. — Ką tik įvykusicose vals
tijos “praimeriuose” (kandida
tų nominavimuose) Minnesto-

Vah’tieČių Liaudininkų frakcija 
ir Socialdemokratai atrodo labai 
imponuojąnčiai ir traukia pub
likos dėmesį. Publika taipgi įdo
maujasi naujomis grupėmis h 
ypač . klaipėdiečiais, bet cunku 
juos ir pažinti: ne tik pavardės 
- Bruožaitis, Jakštaitis ir tt. , 
bet ir išvaizda jų sako, kad jie 
lokie gi vokiečiai, kaip ir Did. *.
Lietuvos lietuviai vokiečiai, .^renkamas 55 balsais. Matyt, 

Bet štai p. Valst. Prezidentas darbo ied. 5 balsus paduoda už
p. Smetoną ir 22 kortas tuščios, 

atidarb ItV-jĮ Seimą.

neatsižvelgiant 
ir j u kelionės 
valdžia apmo-

PRAGA, Čechoslovdkija, birž. 
21.— Valstybės gynėjas reika
lauja, \ kad dvidešimt septyni 
ęprlamcnto..-nariai — dvidešimt 
vienas konuinistų ir šeši Jauti-1 toj, Farmerdabor partija nomi- 
nių socialistų atstovai, tarp jų navo pilną »avo tikietą (kandi- 
dvi•moterys ir buvęs geležinke- datų sąrašą), 
lių , ministeris Franke —butų 
ištremti laukan jš Cechoslova- 
kijos, tuo budu nubaudžiant farmer-labor partija nominavo 
juos už riaušių kėlimą parla-l Maįnusą Johnsoną, buvusį 
mento „posėdžiuose.

Parlamento komisija tą val
stybės gynėjo reikalavimą da
bar svarsto.

Minėtos riaušės parlamente 
ivyko praeitą savaitę, tvarstant t nuotas 
kviečių tarifą ir įstatymo pro
jektą dėl kunigų algų.

Rinkimai įvyks 
lapkričio 2 dierpt.

Minnesotos gubernatorium

Siūlo kongresui sumažinti 
pajamų mokesnius

Uždarė Missouri daktary 
diplomy fabriką

JĖFFERSON CITY, Mo., bir
želio 24. —Valstijos Aukščiau
sias teismas įsakė atimti iš 
Kansas City College of Medici- 
ne and Surgery čaiterį, ir pačią 
mokyklą išguiti iš Mi&ouri 
valstijos.

Teismas surado, kad 
kykla buvus tik vardu 
nos mokykla, iŠ tikro

ta mo- 
medici- 

gi tai 
buvęs “daktarų fabrikas,” kur 
/daktaro” diplomai buvo par
davinėjami kiekviepam, tas mo
kėjo pinigus.

’ Pirmuoju vicepirmininku 54 
balsais (1 už p. Voldemarą, 1 

Ilgai jis skaito 6 metų darbų uį p Ambrozaitį ir 24 tušti) 
Išrenkamas p. St. Kairys (soc.- 
dem.) Antruoju vicepirm. antrą

Potvynis sunaikino Mek
sikos miestelį Leonų

MEKSIKOS MIESTAS, birž.
24. — Išėjęs iš vago* ir plačiai 
išsiliejęs San Luisito upės van-' 
duo Guanajuato valstijoj visai 
sunaikino Leon miestelį.

Susisiekimo ’ departamento
gauti pranešimai sako, kad per kad jjs buvęs gavęs tris grasi- 
potvynį daug žmonių taipjau namusi laiškus, ' rašytus' itališ-

Septyni šeimynos nariai 
apdegė gaisre

JERSEY CITY, N. J., 
24. — Gaisre, kilusiame 
me pigių butų triobesy, 
džiai apdegė septyni asmens- 
Peter Pace, jo žmona ir, penki 
jų vaikai. Gaisro priežastis ne
žinoma. Nukentėjęs Pace sako,

birž. 
viena- 
skau-

Jungt. Valstijų farmėr-labo,r 
partijos senatorių. ,

St. Paul ketvirtame kongresi
niame distrikte, kongresnianu 
repubiikonų tikiettf tapo nomi- 

šlapias” Melvin Maas, 
28 metų amžiaus. Jis gavo dau< 
«giau balsų * ne kad du kiti jo 
oponentai “sausieji” daiktan 
paėmus. ‘

Du armijos aviatoriai 
žuvo aeroplanui 

^nukritus

VVASHINGTONAS, birž. 24.
— Kadangi prezidento Coolidge 
padarytu pareiškimu valstybės 
biudžete pajamos toli prašoka žuvę, bet žuvustų sakičius nepa- kai, kuriais iš jo 
išlaidas, ir atliekamas perviršis 
toli šiemet didesnis ne kaip bu
vo tikėtasi, tai demokratai kon
grese pradėjo kampaniją už di
desnį sumažinimą pajamų mo
kesnių, (income tax’ų).

I New Yorko senatorius Cope- 
"hanfl jau pasiūlė senate, o kon- 

gresmanas Jacobstein — atsto
vų bute bilių grąžinti pajamų 
mokesnių mokėtojams 25 nuoš. 
jų sumokėtų šiemet pajamų 
mokesnių už 1925 metus.

duodamas.
reikalauta 

l,00Q ’»• 1,500 dolerių..

Radzivill Oskilko, tikrai- 
niečių vadas, nužudytas

šiemet Chicagoj mokyklas 
baigs viso 23,779 mokiniai. To 
skaičiaus 15,017 mokinių baigs 
pradžios (public) mokyklas; 
8,187 — vidurines (high) mo
kyklas, ir 575 — mokytojų se
minariją (normai school).

FIDIJO ZEUSAS SURASTA 
AFRIKOJE

ROMA, Italija, birž. 24.
Prayeša, kad Dr. Giacomo Gai
da, archeologas, radęs Kirenai- 
koje, žiemių Arikoj, puikiausio 
darbo Zeuso galvą, prikalusan- 
čią garsiajai senovės graikų 
skulptoriaus Fidijo stovylai.

VARŠUVA,’bilž, 2± — Rov- 
n<> miešti vakar buvo pasalti- 
mis užmuštas Kadzivill Oskilko, 
ukrainiečių vadas. Oskilko pir
miau buvo “baltųjų” kariuome
nės viršininkas; , kovojęs kartu 
su Petliura prieš bolševikus.

Petliura buvo praeito gegužės 
mėn. 25 dieną nužudytas Pary
žiuje. Del abiejų jų nužudymo 
įtariami bolševikai.

šANHAJtJSj/ Kinai, birž. 24> 
Japoniečiams priklausomuo

se medvilnės ir šilko fabrikuo-, 
se streikuoja 15,000 kiniečių 
darbininkų. ,
rzsaF.. ...............................................■■■?„•»

M1TCIIEL FIELD, /N. Y. 
birž. 24. — Armijos pbservaci- 
jos aeroplanui nukritus iš 200 
pėdų aukštumos, žuvo maj. 
Mooše ir West Pointo kadetaę 
\Villiam Point. Nukritęs aero
planas ekspliodavo ir abiejų ka
rių kūnai buvo rasti labai apde
gę. Nelaimė / atsitiko netesi 
Kast JVleadovv, L.. I.

\ /

Tarptautinis Aktorių 
. kongresas Berline

i KOPENHAGA, Danija, birž. 
24. —Kapit. Botved, danų avia
torius, kurs buvo nuskridęs j 
Japoniją, sugrįžo per Sibirą at
gal į Kopenhagą.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai i 
spėja:

Nenusistojęs oras; maža at
mainąs temperatūroj; vidutinis, 
daugiausiai vakarų vėjas.

Vakar temperatūra siekė mi
nim u m 55°, maksimam 80° F.

šiandie saule teka 5:15, lei
džiasi 8:29 valandą.

BERLI-NAS, birž. 24. Čia 
prasidėjo, tarptautinis aktorių 
kongresas. Dalyvaujant įvairių 
kraštų diplomatams ir kabineto 
nariams kongresą sveik i ąo 
užsienio ministeris Stresemap- 
nas. Amerikos delegatais yra 
James K. IJackett ir John E- 
merson iš N‘ew Yorko.

ROMA, Italija, birž. 24. — 
Popiežius paskyrė Kinuose vys
kupais tris kiniečius. Tai dųr 
pirmas atsitikimas, kad kinie
čiai paskirti vyskupais.

apyskaitą, kur viskas išskai
čiuota nuošimčiais ir nurodyta 
ne tik kas padaryta, bet ir kas kart balsuojant 34 balsais iš- 
esą sumanyta,, . v į renkamas kun. Steponavičius

Po to giedama Tautos him-: (kr. d.); pirmą kart balsuojant 
nas ir p. ✓ prezidentas kviečia j Bs surenka .vos 30 balsų. Pir- 
katalikus atstovus (taip jis pa
sako; Konstitucijoj taip nėra 
pasakyta) padaryti priesaiką. 
Priesaiką duoda kademų bloko 
atstovai, tautininkų, lenkų .ir 
dalis V. Liaudininkų. Priesaiką 
taipgi duoda ir klaipėdiečiai, 
kuriuos saikina pastorius, bet 
prieš tai dai’ prasideda derytoą, 
nes atst. Grabovas sakosi ne- 
•mokąs lietuviškai, tai reika
lauja priesaikos vokiškai. P. ■ 
prezidentes sutinka leisti vo
kiškai, jei 'bus pristatyta tikras radio stotį, 
priesaikos teksto vertimas vo- ■ milicininkus, stdvėjusius sarfly- 
kiečių kalba. Tokį p. preziden-. boję.

. Pir
muoju sekretoriumi 49 -balsais 
išrenkamas p. Kinderis (vok. 
fr.) ir antrojo ‘•sekretoriaus vie
ta lieka neužimta, nes p. Mik
šys (uk. s-ga) atsisakė, kitų 
kand. nebuvo.

Griaustinis užmušė 
septynis asmenis

REUTHEN, Vokietija, birž. 
. 24.— Perkūnas, trenkęs vietos 

užmušė septynis

'i

NUPIGINTAS PINIGŲ 
PERSIUNTIMAS LIETUVON

Naujienos ir vėl nupigino "pinigų per
siuntimų Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjimą. •

- ■ • * •

Telegramų. Už 50 centų i? 50 kitokių 
kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti j nurodytą adrese miestą.

Tik pamislykit, už t patarnavimą ir 
greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 
Jus mokėsit tiktai 50 centų!

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

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

NAUJIENOS
Chicago, III1739 So. Halsted St

t
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Žaidimas '

GEROVės skYRIUo
i tyri r ii i i i^yrr-Ąi'i

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

ISLA Seimas
Antroji Seimo diena

Sesija trečia

žinomas 
maistas kuris 

subudauoja stiprius 
kaulus ir sveikus 
hunus

kūdikiams

mo seimo komisijų. Mat bolše
vikų buvo nusitarta, kad India
na Harbor kuopos delegatus, 
pp. S. Bartkų ir P. S. Rindbką, 
Šefams* nepripažintų. Savo tik
slo atsiekimui vartojo visokias 
jiems žinomas pliemones ir sei
me sukėlė tikimą betvarkę^ kad 
net gaila buvo žiūrėti tų ne
laimingų sutvėrimų. Advokatas 
KJ. JurgeMonis, kaipo pirminin
kas įstatų komisijos, buvo pa- 
kviefcta^ paaiškinti, kaip tie 
skundai išrodo įstatymiškai 
žiūrint. Advokatui KL Jurgelio- 
niiri konstrtnciją aiškinant, bol
ševikai ėmė statyti visokios rų- 
šies, klausimus ir dažnai gana 
kvailius ir juokingus, į ką adv.

kad h- ji® buk “nelegaKškai” 
išrinktas. Bet p. & GiiŠiOi pa- 
siaiškimMv didžiuma balsų p. 
Grišrus pripažintas legališku

deelgatu. . -
Užlmigus karštuosius ginčus 

einama prie protokolo skaity- 
(Seka am 3-čio pusi.)

BROOKLYN, N. Y., birželį 
23 d. — Trečių sesijų atidarė 
SLA. prez. p. S. Gegužis 9:30 
vai. ryte. IMegatų ^vardošau- 
kis. Centro sekretorė p-Ie P. 
Jurgje liūtė šaukė delegatus; 
randamai kuone vrsi, tik keletas 
turbut yra pamigę; Skaitomas 
protokolas pirmos ir antros se
sijų. Pirmos sesijos protokoteufr 
skaitytas ir priimtas vierrbal- Jurfeteonis .tinkamai* atsakė, 
šiai. Skaitomas antrom sesijos 
protokolas. Iš antros sesijosSu kūdikiu dažnai yra perdaug žai

džiama ir nup to jie tampa nervingi 
ir neramus. .JaunaA kūdikis i---------
ja daug pailsio ir ramumo. Nors sma- 
gu yra matyti ji klykiari Ir Jypaan- 2»».’ Protokolas
tis kada kuteni ar metai, bet atsiliepi- . * , H » .
mas yra blogas ir gali jį padaryti nu- imtas Vienbalsiai, 
vargusiu ir piktu vėliaus.
* Kūdikio supimas, kratymas karieu- 
kės, glaudimas įpratina jį to visados 
laukti. Suprantama, kad visi kūdikiai . 
turi būti šiek tiek “leliojamf*. Išbu- (Valstijų 
dus reikia jį paimti ant rankų ir pa- Priimta didžiuma balsų. Įneš- 
laiKyti tai vienaip, tai kitaip, kad vie- . . .. _ .. . . . . ,
ni muskulai nejvargtų perdaug. Mo- Ll siųstix pasveikinimas Lietu
čiui sunaudoja daug nervų energijos vos Stimdi. Priirflta didžiuma 
“pridabojant” kūdikį, todėl reikia jj 
įpratinti iš jaunystės mislyti, kad yra 
kas nors daugiau ant šio pasaulio nei 
jis vienas. Kūdikis su kuriuo per
daug lepinimų dasileidžiama vėli

reikalau- protoWo pasirodo, kad vaka-
pykšėtose sesijose buvo viso

pri-

BirŠibąas įneša, kad būt pa
siųstas) ^sveiki n iftMis Jungt.

ezidentui Coolidge.

Einama prie balsavimo. Nors 
ir per vargą nubalsuota didžiu
ma balsų, kad. Indiana Harbor 
delegatai, p. p. Bartkus ir Rin- 
dokas, yra teisėtai išrinkti ir 
todėl turintys teisę Seime užįm- 
ti savo vietas.

Budweiser 

. TIKRAS APYNIĮJ SALYKLO'SIRUPAS

(i MBALL
Grojikliai Pianai

EAGLEBRAND
CONDEN6EO MILN

Nekaltink Kūdikio

u* ai 
kuponu 

gau«rt« 
r dykai lietu- 

_ vlfikal pamokti 
kaip prliiurtti 

r ir panoti sąv» ir 
Jūsų kūdiki. ISklrp- 

y^kite ir prijunkite 
šiandie bu ju«ą vardu 

lįr ir adrvuu.
rTHB BOIIDEN COMPANT 
Itorden Bldg. New Turk

Verksmas yra vienatiniu bu
riu, kuriuo kūdikis gali jums pa
sisakyti, kad jis jauėasi nesma
giai.

Kiekvicna/motina žino ar jos 
kūdikis verkia dėl išalkina/, 
skausmo ar pykčįo.

BAMBINO
Kūdikių Geriausia Draugas V 

nepatenkins kūdikio alkio, tačiau 
jis tikrai palengvins jo skausmų 
ir apgalės jo pyktį, jei vidurių 
Užkietėjimas yra to priežastimi.

Pareikalaukite veltui siun
čiamos pavyzdinės bonkutės.

Bambįno galite gauti pas savo 
vaistininkų arKa tiesiai iš labo
ratorijos po J5c. už bonkų.

P. AD. RICHTER A CO.
Berry and So. 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

SIERINES VANOS
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno 
(Electrical treatnient)

Rusiška-Turkiška Pirtis
Šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai fl* 4 *7 K 
nakvinei ....................... I ■ I v

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

Tel. Boulerard 4552

HEMORAIDAI
(pilte)

Gydome Be 
Operacijos

Gvarantuojame išgydymą ant vi
sados *be operacijos, skatismo, pio- 
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugelį iŠgydėme vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat 

lšegzaininayimaH ir patairymai 
. dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE
505 Sb. State St.

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

Sv.i.atoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne- 
rb'.Tio! nuo p iki Ii!'dieną.

i balsų prieš bolševikų balsus.
Einama ir vėl prie niekurių 

lau delegatų legališkumd. Pirmiau- 
karčiai apnivilMta paskui kada patiria, . rs
kad mėnulio negali už tik paprašęs ,SUyTpOlraąina ^apkalbėjimui Cl- 
gauti. 1 z cero, 1B., kp. delegato Dantės

, Daugiau skundų apie delega
tų nelegališkumų nesi randant, 
einama prie rišimo klausimo 
kas seimo komisijas skirs — 
prezidentas ar seimas'rinks. 
Po triukšmo nubalsuojama, kad 
prezidentas skirs. •

Beje, bučiau pamiršęs, kad 
ir ant chicagiečio f). S. Gri
ciaus buvo paduotas skundas,

Taipgi '« 
be prieskonių 

2*/t svaro kenai

r®

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kimball pla
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus dėl išgrojtmo 
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 Avenue
legališkumas. Po trumpų dis
kusijų Dantos delegatystė at-

Žaislai

Malevoti, plaukuoti ir gauruoti žai- 105 valsais prieš 82 bal
aai viską deda bumon. Jo žaislai su* Buvo prisiųstas skundas ir 
url būti plaujami, be aštrių kampų. |an| $0 kp. delegatų, bet man- 
HaŽyčiai žaislai, kuriuos galima butų^j h . .. ____ . *
praryti nereikia duoti.

šio je mekaniško tobulumo Gadynėje Į skundas vėlai prisiųstas ir cen- 
iiėia galo žaislų j\aii}bei. I apiasta.-> *■»•.»<» neturėir>> l'iiko su kiioTMikūdikis turi jų tiek daug, kad jb do- u n«iurejo> laiko su Kuopa
įnė išmetama. Jis bus geriau paten-i SltsiraAyti ir atlikti vMs for
mintas, jei Kaus tik vieną, ar dvi <iei j tTiaiumUvS. Skundas atmestas ir 
žaidimo, ir tokie paprasti virtuves da
lykai, kaip drapanų gnybtukai, medi
niai šaukštai, arba karoliai iš šptlių, 
tiek pat jam bus malonus. Žaislus rei
kia dažnai nuplauti, kadangi jie susi
purvina, o kūdikis juos kiša burnoti.

Justi kūdikis tinkamai tarps ir augs 
nuolatos didyn bei stipryn jei duosi 
jam geriausios priežiūros ir gerinusį 
maistą. Vikrią ir stiprią sveikatą ga-

36 k p. delegatai pripažinti tie- 
sotais. Mandatų komisija reko
menduoja, kad J. Bimbos ir 
P. Klovo. delegatystė butą at* 
mesta, nes ant minimų delega
tų buvo prisiųsti skundai nuo 
kuopos valdybos «u notaro bū

va tūkstančiai vaikų, kuriems buvo dijimu ir kad tie delegatai da- 
penima EagieTienas. kaip sako jų dė- rę konspiracijas prieš SLA. Vi
ra maisto labiauVvartojamo su tokio- j^l lilldijiniai pi ies tuos delega- 
mią geromis pasekmėmis, kai;* Eagle , tus buvo tiek aiškus, ka3 net ir 
Fienas. Sau<u saloti, komunistai sarmatijos, spyčius

dirbtinų'sakyti, tik, žinoma, balsavo už 
Bimbą. Svarstomas 308 kp., iš

kingos motinos. A Šiomis motinoms nė-

kūdikių laimingai \išaugs ant Eagle 
Pieno negu ant visų kitų < ‘ 
pienų sykiu sudėtų.’

Neeksperimentuok su savo kūdikiu.
teikiant jam pieną apie kurį abejoji. Zeigler, III., delegatų legallšku- 
Borden's EąRle Pienas yra gamtiškas mas< Mandatų komisija neduoda 
maistas kūdikiams, nes jame nėra nic-1 . . . , • .. . , ,
ko kito, tik grynas pienas ir grynas JOklOS rekomendacijos 11* daly- 
:ukrus. Nėra jokių abejonių apie j<> ką palieka seimui. Seimas po 
grynumą, arba jo puikias pasekmes, i./___ ... „• .• u i
Gydytojai rekomendavo Eagle Pieną I trumpų ginčų eina piie balsavi- 
tukstantiems ir tukstantiems nedarni- mo, bet balsuojant 
gu»ių ir menkų kūdikių. Eagle Pienu k d b , skaitymo 
yra lengvai suvirškomas, saugus ir pa- J
tikėtinas kūdikiams penėti.

Kellogg’s All-Bran yra kelias dėl . . - ,,
budavojįmo sveikatoš. Vilkit jį sukimo pasirodo 
prie-knisiais. Gydytojai rekomen<)uo- sudėtis ir pasidalinimas 
kiartčTos°gg S’ ne8 J°S yr<l 10°% ve* į Pasirodė, kad bolševikų priešu 

, r, , seime .randasi 114, o bolševikų
grynas farmų pienas su palikta jame ^tlk 84. Po S1O balsavimo bolše- 
smetona. Tai yra geriausias pienas vikų nosys nulinko ir smarku- 
del virimo, kepimo ir kitų naminių _ .x „ ' V1 • , •
vcjkalu.-kur reikia vartoti pieną. Pa-. ^83 išgaravo, nes neliko jokios 
bandykit savo kavoj. Jus surasit, vilties raudoniesiems biznie- 
kad kava įgys labai gardų skonį. Kei- 1<įams užkariauti 8114. BolŠCVl- 
kalaukit nuo savo groserninko Boi- w , . .
len’s Evaporated pieno kdl>met pirk- kų ginami Zeigler, 111., kuopos’ 
šit pieną. delegatai buvo atmesti 114 bal-

Skaltykit šiuos strairsnius k is sa- ?>ų prieš 84. Bolševikai nors/ir 
vaitę ir pasidėkite ateičiai.,dėjo dideles pastangas užka

riauti šį SLA. seimą, o tik vos 
vos galėjo sudaryti 84 balsus 
prieš 114.

Trečią sesija uždarė pirmi
ninkas S. Gegužis 12:30 vai. 
dienų.

♦

Ketvirta sesija

nesusitaiko ir buvo 
“roll call”. Iš “rdtl call” 

tikroji

pasirodo, 
komisija 
eita prie 

balsa- 
seimo 
spėkų.

Ar jas Žinote, kad
Lietuvos Seimo sąstatos yra Beka

mbu: Liaudininkų 24; 'Sedai’ Demo
kratų 16; Stnetonininkų 3; žydų 3; 
Klaipėdiečių 5. Ar žinai, kad Helmar 
dgarėtai yra pastebėti savo skoniu, 
ir nebrangus savo kainoje. Paprasti 
cigaretai duoda Jums rųšj, bet jie 
retai būna verti to ką už juos prisi
eina mokėti.

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS .

*Western Sales Corporation > x
' Dūtributors 9 . Chic.go, III.

Tel. /Lafayette 4223
Plumbihg, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai. 
j M. Yuška, ;

3228 W. 38th Street, Chicago, TU.

Antra Naujienų Ekskursija
T U n 

LIEPOS 28 D4 1926

. Slogų pūslėje 
X lengvai pagydo

X SANTAI*

H ' midy
-I Nepriimk pa- 
■I mėgdžiojimų.
f/ Pastebėk žodį
/ “Midy”. Parsi- 

duoda visose 
vaįstinyčiose.

Saldainiai (Kendės) Iš Lietuvos

Jau yra gulima 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.
3311S Halsted St.Chicago

Tel. Yards 6062
—-... .. '___ ____ ____ L__ -

SKRYBĖLĖS UŽ 1c 
PAKOL 1'5,00# TĘSIS

Ketvirtų sesijų atidare_pirm. 
S. Gegužis ant 1:30 v. po pietų.

Vėl einama prie delegatų le- 
gališkumo. Ačiū dievams, tai 
jau antra dieną kaip seimas 
yra varginamas su tuo delega
tų legališkumu, o tie skundai 
prieš tų delegatų legališkumu 
yra daugiausia bolševikų. Tik 
ant jų nelaimės tie visi skundai 
išėjo pačių bolševikų nenaudai. 
Tos biaurios bolševikų, obstruk
cijos daugumų delegatų' pykina 
ir nieko nebus stebėtina, jei šis 
seimas kartais ir skaudžiai ar 

1 pemkaudžiai pasielgtų su bolše- 
ivokiškais politikieidais. čia nie
kas kitas nebus kaltas, kaip tik • . - . .........Jų pastovi kaina $8.00. šitam ispar- pttty/ bolševikai, lai paskui tie 

ai t s a/ • rti m: ’O nl/Mt r rtnl Ali V *< ii 1 *tlaviniui 2 skrybėlės už $3.01.
LIBERTY SAMPLE MILLINERY 

1725 W. 171 h Street
S. Ę. kampas Hermitage

Jei nori turėt 
nuolatini draugą — 
Skaityk Naujienas.

raudonieji biznieriai nedejuoja, 
iš kantrybes išvesti delegatai 
visaip gal pasielgti...

| šioje popietinėje sesijoje bu- 
tvo karščiausių susikirtimų de- 
lęi Indiana ‘Harbor, Ind„ dele
gatų legali&kumo iv delsiu skiri-

Palydovas

J. Jankus
S Laivu Leviathan

New Yorko Klaipėdon ir atgal
U. S. Lines
t < , v

Kelionė i abi puses iš
$186.00;, į vieną pusę $107.00

RENGKITES TUOJAUS, nepiliečiai, gaukit iš Lietuvos savo gimimo metrikus, Lietuvos 
s Pasą, Perimtą sugrįžimui ir kitus reikalingus dokumentus; piliečiai gaukite Amerikos 

užsienio pasą. Visais reikalais kreipkitės į Naujienas, kur gausite geriausių patarimų, 
ir patarnavimą. . ' / '/■ j

■ NAUJIENOS
1739 So. Halsted StBHlBChicag'o, III.
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-i ' SLA SEIMAS Akinių Pritaikymo Mano

Jei jums yra nusibodę :
• paprasti ...

(Seka nuo antro pusi.) Šilkines Dreses
25 METŲ PRITYRIMO

DAUGELIS cigaretŲ iškilo augščiausiai 
ir nukrito žemiausiai į labai trumpą 
laiką. Tokia yra istorija paprastų.

Bet HELMAR nėra paprasti, jie yra tikri 
cigaretai.

mo. Pradėjus protokolą skaityti 
daugumas delegatų bėga per 
duris. Mat visi buvo įkaitę. 
Duodamas įnešimas padaryti 
pertrauką 5 minutėms. Po per
traukos ir vėl skaitomas proto
kolas. Delegatų salėje nedaug; 
visi išėję lauk ginčijas, kalbasi.

Perskaičius protokolą pirmi
ninkas paskelbia 'seimo komisi
jų pastatą sekančiai:

1 Įnešimų komisija: Strimaitis, 
adv. Šilinienė ir Bučinskas.

Skundų ir apeliacijų, komisi
ja: Birštonas, Žiūrįs ir Baltuš
kienė.

Rezoliucijų ir spaudos komi
sija: Dr. ^Puskunigis, S.- Baka- 
nas ir Dr. Vinikas.

Finansų ir laiškų skaitymo 
komisija: Baldauskaitč, Katke- 
vibienė ir Klimienė.

[• Pj-ezidentub perskaičius ko
misijų sąstatą, Andriulis gavę^ 
balsą rėžia spyčių, skad prezi
dentas skirtų ir iš* bolševikų į 
komisijas, kad dėl to butų sei
mui ir SLA. sveikiau jei ir bol- 

i ševikai nebūtų ignoruojami.
Prezidentas pastebi, kad čia ne
są nė bolševikų, nė kitokių, ‘ o 

i tik SLA. seimo delegatai, tai jis 
iš delegatų ir skiriąs. Kita 
bolševikiška moterėlė ar panelė,

2 už $5.00 $2.79 2 už $5.00
VERTAS IKI

SATIN, FLAT CREI’E, PRINTS, TWEEDS
Aprubežiuotas skaičius panašaus pigumo dresių, 
niekuomet taip pigiai nebuvusių. Kiekviena naujau
sios mados -r circular ir flare sejonai dviejų šmotų 
dresės. Paprastos ir sporto modeliai, gražiai ap
siuvinėti. Visos daugiausia dėvėjamos vasarinės 
galvos, irgi tamsiai mėlynos ir juodos.

-J. S, ADELIilAN
Apsiaustai, Siutai, Dresės ir Sejonai

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklui 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-his Gatvės 
Telelonąs (. anai <»523

Ant trečio augšto virš Plattp ap 
tiekos, kambariai: 14, 15. 16 ir T 
Valandos: nuo 9:3i> ryto »ki ‘x-3o 
vak. Ofisas uždarvtNem'lb »nk

V /

1303 So. Halsted St.

DR. HERZMAN^

Lietu viai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

" Gyvenimo V teta
3323 South Halsted St.

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

Kaip tik sykį dasilytėsite savo lupomis 
HELMARŲ, jus laimėtas, ir juo ilgiau jus 
palaikysite draugiškumą su jais, tuo labiau 
jus pamėgsite juos.

ir vėl su klausimu prie prezi- 
, i dėnto, girdi, prezidehtas turė

jęs skirti “fifty fifty”, bet pre
zidentas pastebi tai moterėlei, 
kad, girdi, iš trijų negalima

Susipažinkite Su
padaryti “fifty fifty“, kas tarp 
delegatų sukėlė gardaus juoko

H E LM AR
/

Karalienė Žymiausių Cigaretų.

ĮSIRENGI nuosavų apšildymo 
PLANTĄ UŽ $25.00 ■

Ateik arba parašyk, o mes at>iųsime vieną musų inžinierių, pa
skirtuoju Tamstos laiku; mielu noru ateisime vakarais. Per dvide- 
ŠMnts keturias valandas mes apskaitliuosime, be jokių iš Tamstos 
puses atlyginimo, paduodami smulkiai apskaitliuotą aprašymą Jutų 
Planto. ‘,

. Paskui Tamsta galėsite apžiūrėti šildymo medžiagą musų rui
mingose krautuvėse. (

Mes prisiusime Tamstai krasa sąrašus Tamstos kaimynų, kurie 
įsitaisė pas savę Ellis Plantą. t , / .. .

Mes žinome, kad šis musų pasiūlymas 'Taikstai patiks, nes musų 
medžiaga yra gera ir musų kainos teisingos. Kuomet Tamsta pri
siusite mums užsakymą, mes prirengsime visą medžiagą taip, kad ji 
pilnai atatiktų Tamstų reikalavimams, kartu su blue print Tamstos 
namo, parodant kaip reikalinga įtaisyti šį plantą.

Tamstai tik reikės įmokėti $25.00, o likusius lengvais mėnesi
niai^ išmokėjimais.

Viską kas Tamstai reikės daryti, tai sekti musų paduotąsias 
instAikcijas ir Tamsta pats lengvai gali įsitaisyti savo plantą. •

Jėigu Tamsta atrasi nepatogu pačiam tai atlikti, užklausk apie 
musų pilną įtaisymą Ellis Šildymo planto labai prieinama kaina.

I K G I
Pilniausias pasirinkimas visokių Plumbing ir Elektros įtaisymų 

visuomet ant rankų. Mes parduodame Kinkos Kainomis.
Mes laikome atdara vakarais iki 8:00. Visą dieną šeštadieniais 

ir Sękmadieniais iki 11 vai. ryto.
Lietuvys pardavėjas mielu noru Tamstai patarnaus.
Telefonuok ar rašyk, o mes greitai ir sąžiningai patarnausime. 

Klausk musų Kataliogo. ‘ /

ir tuo tas dalykas užsibaigė.
Perskaitomas tekstas kable- 

gramos, sveikinančios Lietuvos 
prezidentą . Dr. Kazį Grinių. 
Priima)nas plojimu. Skaitomas 
ir Lietuvos Seimui pasveikini- 

! mas. Bet šį pasveikinimą per
skaičius delegatas Sekys padaro 

'pastabą, kad reikalinga ir pa- 
' geidavimus pareikšti Lietuvos 
Seimui nuo šio^kdmo. Bakąnast 
remia Sekid nuomonę, žiūrįs, 
darį> pastabą, kad mums nepri
tiktų kištis į Lietuvos viduji
nius reikalus. Kiti daro pasta
bas, kad reikią atskirti rezoliu
ciją nuo pasveikinimo. Taijj ir 
nutarta, kad tik pasveikinimą 
siųsti, p . rezoiluciją atskirai.

Lietuvos prezidentui K. Gri
niui pasiųstas sekamas pasvei
kinimas:

“Lietuvių Susivienijimo A- 
merikoje 34 tas ir 7-tas Jvime- 
tinis Seimas, Brooklyne, atsb 
mindamas tėvynę Lietuvą ir 
džiaugdamasis jos paskutinėmis 
pastangomis siekti šviesesnės 
ateities, siunčia Jūsų Ekscelen- 
ęijai ®avo širdingą sveikinimą 
ir linkėjimą palaimos visuose 
Jūsų darbuose Lietuvos gero
vei. — S. Gegužis, prezidentas.’’ 

| JTokis pat pasveikinimas tapo 
pasiųstas ir Lietuvos Seimui. 

| šią ketvirtąją sesiją uždarę 
prez. S. Gegužis 5:30 v. p. p.

I Už Seimo sienų teko girdėti, 
kad Seimas rengiasi paimti į 
nagą Dr. Graičuną už jo neap
galvotus išsišokimus.

t — S. Bakanas.

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 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. —- Pas
kola pinigų 1 ir 2 morglčiams. k_________ - - - -------- *

JOHN MINSKAS
I,AWVE« ;

Lietuvis Advokatas
- 2^21 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakarė. 
Seredoj ir PėtnvČioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 Vyto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
Advokatas

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

V
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

. ................................ .......... j ■/

Tel. Brunsvvick 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.

Ofiso valandos nuo 9 iki 5 
ir nuo 7 iki 9 vakaro 

.......................... ..... . ■ 11

"■1 1 -----
Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 1

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7sSo. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

. J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzammavojime 
abstraktų ir nuosavybės 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

/ . . .. . . J— .. . ' .. r 1 ‘

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 ‘

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

visokias legališkas popieras.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta, f *

— Iš RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojau, 
chirurgas ir akušeris. \

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų paųal 
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.

Telefonai:
Dienomis:- Canal

3110. Nakų
I)rexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Niekas nesuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip 
originalia Baume Bcngue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite "Originales 
Francuzdškas

BAUME BENGUS
(ANALOŽSmVM )

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted SL
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Ofiso Tel. Boulevard 5918

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

J r . J I nuo 9 ik t II vai. ryte; 
r alanao3 į nuo q vaj vakare

ui Ellis & Sons/t

2118-22 So. State St
CHICAGO, ILL.

Phone: Victory 2454

4600 W. 22nd St.
CICERO, ILL.

Phone: Cicero 130

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

a, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesi ir bus apmainyta i tikrus 
raitoti Profit Sbaring kuponus, sekamomis taisyklėmis s

Vienas skaitytojo nr skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dienų ir ne dauj?ft. per menesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

Už metus-^150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais ilovanų dykai ant pareikalavimo,

................... .....u............ .... Atkirp čia 
Data:'Birželis 25, 1926

Ciarsinkities “Naujienose”

Sir Harry Bruce Poster, Lon- 
dono, daktarams, kuris sako, jog 
moterys gadinančios savo figū
ras ir sveikatą besivaikydamos 
madų.

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 679^l

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia L - - - - - J

DR. M. T. STRIKOL ’ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Bo.lev.rd 
7820. Rm^ 6S41 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1939. Ofiso valai!" 
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th JStreet 
CHICAGO

■—-Z

"A
Res. 6600 So. Artesian Avė. 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SL, 
Chicago, Ui.v ----

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

TeL Blrd. 3138
vi. VVoi( kievica- 

BANLS
akuserka

1 (.sėkmingai pa- 
irtiauja mot*- 
ima prie gim- 
'ynto, patarimai 
lykal moterimi 
r merginoms.

3113 South 
Halsted S't.

PRITĄIKO AKINIUS
Ereivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

of Optics *
Vai. nuo'10 ryte iki b:30 vakare 

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai

*

4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 
Chicago, Illinois

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 42 vai. ryte, ^iuo 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. MAURICE 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 Tark 4t00

Ofiso Tel. BouleVard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 1
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

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

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

Kampas 47-tos
* ant 2 lub

r DR. M. J. SHERMAN ’ 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Te!. Fairfax 6358 

v

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Ai 
turiu stebėtiną t>u<i^ dėl uŽaugdni- 
mo plauki}.

Ateikite ir peraitikriDkiL
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plauką 
E leisk anas, apsaugoja plaukų alin

imą ir užlaiko juos labai švariai. 
Dr. W. Yuszkiewicz,

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.
k . ........ i ■

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

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.
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NAUJIENOS, CHcago, m. '

NAUJIENOS
.be L-tbu'nian Daily Newa 

Duiiy I£xcept Sunday

Editor P. □■B1GAITIS 
1739 Soath Halated Str««4 

Chieago, Iii.
Talophone lloOMvelt 8509

Subscription Rateti 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outaide of Chieago. 
$8.03 per year in Chieago.

8c. pdr eopy.
Entered as Second Clau Matter 

March 7th, 1914, et the Post Office 
of Chieago, III., under the act of 
March Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
•ekmadeiniua. Leidžia Naujienų Ben
dro vi, 1739 So. Halated St., Chieago, 
III. — Telefonai i Rooaevalt 8500.

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

, Užsimokijimo kaina:
Fus«i metų -------------------------   4.00
Trims minesiama____________ $2.*0

in»ne«ianu_____ __ _______ l.SO
Vienam minėsiu!______ __ ....... .7 s

ChieagoJe per neliotojusi 
Viena kopija --- ----------------- 8c
Savaitei ------------- ------------ ---- t. 18c
Minėsiu!75c

Suveinytose Valstijose, na Chicagoje, 
paltu:

Metams____ —...... ................ » $7.00
Pusei motų 8.60
Trims minėdama-------—.......- 1.75
Dviem mėnesiam .------------------ 1.25
Vienam minėsiu! ... ............... ..... .75

Lietuvon ir kitur uisieniuoset 
(Atpiginta)

Metame —.........  $8.03
Pusei metų  ---------------- ----- 4.00
Trims mėnesiams_______ —_ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Monoy 

orderiu kartu su uisakymu.

“SUKREIZIOJO”.

■' Tęn'..Udienis, Dhž. 25, ’26

SANDARIEČIŲ SEIMAS

BAŽNYČIOS NUO VALSTYBĖS ATSKYRIMAS

“AMERIKOS LIBERALŲ VARDU”

REMS NE VIENUS LIAUDININKUS?

A. L< T. Sandara laikė Brooklyne savo suvažiavimą 
prieš pat SLA. seimą. Jos delegatai buvo, matyt, kuone 
išimtinai SLA. delegatai, — kas Sandaros kuopoms, ži
noma, sumažino delegatų siuntimo išlaidas.«

Bet tai nesvarbu, {domiaus yra pažvelgti į Sandaros 
suvažiavimo nutarimus. Dabar, kuomet Lietuvoje atsi
stojo prie valdžios vairo partija, kuriai sandariečiai sim
patizuoja, kiekvienam žmogui gali būt interesinga patir
ti, kokią poziciją opesniais Lietuvos klausimais užėmė 
suvažiavusieji Sandaros kuopų atstovai.

Sandariečių seimas pasiuntė sveikinimo telegramas 
Lietuvos Seimui ir vai. liaudininkų partijai. Pirmoje sa
koma, kad sandariečių suvažiavimas “varde Amerikos 
(lietuvių? “N.” Red.) liberalų žada paramos. Prašo at
skirti bažnyčią nuo valstybės. Rytą vakarą atminkit oku
puotąją Lietuvą“.

Antroje, liaudininkams adresuotojo telegramoje skai
tome:

“Žada paramos. Skirkit bažnyčią nuo valstybės,i 
peržiurėkit (? “N.” Red.) žemės reformą, mažinkit 
kunigijos biurokratiją”.
Taigi sandariečiai laiko svarbiausiu naujausios val

džios uždaviniu Lietuvoje bažnyčios nuo valstybes atsky
rimą. Svarbu jiems dar taip pat yra kova deį lenkų oku
puotosios Lietuvos (Vilniaus krašto) ir žemės reformos 
“peržiūrėjimas”. Bet kokio žemės reformos “peržiūrėji
mo” — jos išplėtimo, ar jos susiaurinimo — jie geidžia, 
neaišku. ' <

Pastebėtina tečiaus, kad Sandaros seimas savo tele
gramose neužsimena nei apie amnestiją politiniems kali
niams, nei apie pilietinių teisių ir laisvių atsteigimą, 
nei apie beturčių būvio pagerinimą. Tiesa, kad telegra
moje negalima viso savo programo išdėstyti, bet vis tik 
sandariečių sveikinimuose keletas obalsių yra paduota, 
o šitie dalykai paliko visai nepaliesti. Apie kova su kle
rikalizmu angoje telegramoje kalbama net du kartu 
'(“skirkit bažnyčią nuo valstybės” ir “mažinkit kunigijos 
biurokratiją”), o apie piliečių laisves ir pagalbą darbi
ninkams neužsiminta nevienu žodžiu.

Demokratinių partijų laimė
jimas Lietuvoje musų komunis
tams, matyt, yra kartesnis pipi
ras, negu visi senosios, klerika
lines valdžios sauvaliavimai. 
Nuo to laiko, kai “krikščionių’1 
blokas tapo sumuštas, Amerikos 

[lietuvių Maskvos, garbintojų 
spauda nesiliauja niekinusi ir 

Įšmeižusi ^al. liaudininkus ir so- 
| cialdemokratus. Visokiais bu
dais ji stengiasi įkalti į galvas 
savo “susipratusiems” pasekė
jams, kad nauja Lietuvos val
džia nebusianti nė per nago juo
dymų geresnė už klerikalų dik
tatūrą.

Viename paskutinių savo nu- 
! merių Brooklyno “Laisvė”, pav. 
pasakoja apie socialdemokratų 
“niekšystes” — kad jie rėmę se
nosios valdžios terorą, kad jie 
ėję prieš “revoliucinius” darbi
ninkus ir t. t. Štai dvejetas įdo
mių faktų, kurie tatai neva pa
rodą. Pirmiausia, “L.” cituoja 
“Vienybės” ištrauką iš 1925 m. 
spalių mėn. 
taip:

“Seime I 
norėdami 
paklausimą apie kalinių padė
tį Kauno kalėjime.-”

Antras faktas yra toks. Kai 
1923 metais liaudininkai buvo 
įėję į bloką su klerikalais ir Zai
kauskas buvo vidaus reikalų mi- 
nisteris Jai klerikalų Seime įno 
šė reikalavimą, kad 

t

“Ministeris (Žalkauska^) aš
triau imtų į nagą komunis
tus... kurie pradedu visoj Lie
tuvoj smarkiau v|ryti savo 
propagandos darbą.”

. Socialdemokratai balsavo 
(kartu su liaudininkais) prieš 
šitą klerikalų reikalavimą. Tatai 
gi, “Laisves” nuomone,' reiškia 
kad jie stojo už komunistų per- 
sekioj imą!

Taigi pats komunistų laikraš
tis parodo, kad socialdemokratai 
kovojo Seime prieš kalinių kan
kinimą ir priešinosi klerikalų 
reikalavimams, atkreiptiems 
prieš komunistus. Tečiaus jisai 
nesidrovi prikaišioti socialde
mokratams “kruvinų bendradar- 
viavimą” klerikalams!

Pasakykite, ar tai nerodo, k4d 
komunistai yra visai išsikraus- 
tę iš proto?''*

paskyrė 3000 lt, pašalpos “gy
dytis atatinkamame kurorte”.

Ir žvalgybininkų neužmiršta: 
buvu^Jalin žvnįlgybos viršinin
kui p. Lipčiui išduota pašalpa 
1000 litų. /

' Grobuoniški nagai tuština 
valstybės iždų. Krašte nėra pi
nigų, bedarbiai neturi darbo, 
žmonės dėl mokesčių paskutinį 
gyvulį turi parduoti, o. čia 
tūkstančiai litų švaistomi iš 
valstybės iždo įvairioms “krikš- 
čionikoms” draugijoms., Kruvi
nu prakaitu uždirbti liaudies 

.centai be jokios gėdos kęmša- 
ini į “savų” žmonių kišenes.

Visą amžių lįeję prakaitą į

Klud Farrer, Vertė Leonas Vitkauskas

31 d., kuri skamba

socialdemokratu:, 
išsigaišinti, įnešė

ŠALIN RANKAS NUO KRUVI
NAI UŽDIRBTŲ LIAU

DIES CENTŲ!

Jeigu tatai įvyko ne per neapsižiūrėjimą, tai reikia 
manyti, kad šituos reikalus sandariečiai nelaiko opiais.

Puola į akį telegramos žodžiai, kur sakoma, kad san
dariečiai kalba “varde Amerikos liberalų”.

Liberalai yra grynai buržuazinė partija, kuriai dar
bininkų reikalai rupi tiktai tiek, kiek darbininkai priver
čia ją su savim skaitytis. Lietuvos liaudininkai anaiptol 
nebūtų patenkinti, jeigu juos kas statytų ant vienos len
tos su liberalais; jie nori, kad j juos žiūrėtų, kaipo į savo 
reikalų gynėjus, dirbančioji Jiaudis — smulkus ūkinin
kai, darbo inteligentai ir t. t.

Pastebėtina, pagaliaus, kad klausimu apie santykius 
su Lietuvos politinėmis partijomis Sandaros seimas nu
tarė : 1

“Palaikyti kontaktą su Lietuvoje veikiančiomis 
w partijomis ir organizacijomis, kurios* yra artimiau

sios musų organizacijos principams”.
Nutarime nenurodyta, kuri Lietuvos partija yra san- 

dariečiams ‘/artimiausia”. Priešingai, iš nutarimo galima 
suprasti, kad “artimiausios“ sandariečiams esančios ne 
viena, bet keletas partijų.

Pirmiaus sandariečiai savo seimuose visuomet reikš
davo pasiryžimą remti Lietuvoje tiktai vai. liaudininkus. 
Dabar jie, matyt, rengiasi sueiti į “kontaktą“ jau ir su 
ūkininkų partija ir, gal, su smetonine pažanga. Tai yra 
gana aiškus pozicijos keitimas.

Katastrofingas “krikščionių” 
pralaimėjimas Seimo rinkimuo- 

I se parode griežtą žmonių valią,, 
Ikad plėšriajai “krikščionių” po- 
Įlitikai butų padarytas galas.

“Krikščionys” pasinaudodami 
tuo laiku, kol bus sudaryta nau
ja vyriausybe, stengias viso- 

I kiais budais save aprūpinti, aik- 
vodami paskutines iždo lėšas ir 
sodydami savo žmones į aukštas 
vietas net virš etatų. Becenzis 

j mokytojas Kasakaitis, nepraėjęs 
Seiman pat lipdomas Av. Minis,- 
terijoj aukštos kategorijos val
dininku. Jo žmona, t»aip pat be- 
cenzė mokytoja, aprūpinama 
taip pat mokytojos vieta. “Be
darbis” Draugelis paskirtas 
Sveikatos Dep-to direktorium.

Dar intensyviau varomas toks 
“darbas” Žemės Ūkio Ministe
rijoj.

Katalikių Moterų Draugijai 
paskirti penki dvarai.

Kauno arcivyskupui skiria
mas šemioto dvaras. Kaišiadorio 
vyskupui iš Kaišiadorio dvaro 
skiriama 80 ha.

Studentams ateitininkams pa
skirta penkiasdešimt tūkstančių 
(50,000) litų pašalpos. Dar ten
ka sužinoti, kad Minislerių Ka
binetas Šiaulių krikščioniškai 
“Viltiem” draugijai paskyrė pa
šalpos x trisdešimt tūkstančių 
(30,000) litų.

Savivaldybių Dep-to direkto
riui p. Jakobui p. Endziulaitis

o kokiai tai 
paskiriami 

aprūpinami> Mergaitė, Kuri Keliavo
* (ROMANAS)

(Tęsi nys)

—Ne, — rainiai sutiko Ko 
Bet aš manau apie ma

no ateitį. Tamsta pati man pri-

žiu laukus, kurie

žemę dvarų darbininkai, nete
kę nei darho,, nei žen4ės, turi 
eiti šunų lodinti, 
davatkų draugijai 
net penki dvarai,
dvarais nauji vyskupai ir arki
vyskupai. Kam jiems dvarai? “
Jų pareiga turi būti žmones ti
kėjimo mokyti, o ne dvarus 
valdyti. Žemę turi valdyti tie,1
kurie jų dirba, o ne dykaduo- M i, 
niai ponai ir kunigai.

Naujojo Seimo pirmutinė pa-J mygtinai patarei pagalvoti apie 
reiga yra atitaisyti visas kleri- tai... Tai ne užsiefnimas: būti 
kalų padarytas šunybes. Į mažu draugu, labai nepapras-

Teism'an tuos, kurie "aikvoja tu, Kibai elegantišku, labai my- 
visuomenės turtą! —Dėbė.

[“Socialdemokratas”]
linčiu... Svarbiausia, niekas 
nemyli sulyg noro ar liepimo,

žiu laukui, kurie turėjo būti 
perarti sulyg naujo metodo.

—Taip, — baigė Diburgąs, — 
aš, rodos, nieko nęsiimčiau... 
Ryžiai, medvilnė, kaučukas... 
Keista, tarpe kitko, kad tasai 
Manningas, kurio aš nežinojau 
iki susitikimo garlaivyje ir ku
ris, tikriausiai neįtarė netiktai

Anglas Džiaugiasi,
Pažinęs Lietuvius

Amerikos lietuvių ekskursi
ja, kurių išrengė Lietuvon lai
vu “Majestic” š. m. gegužei 
1A d. “Naujienų” laivakorčių 
skyrius, buvo ne tik pasekmin
ga visais atžvilgiais, bet, ma
tyt, padarė labai gerą įspūdį 
ir į kitataučius, keliavusius tuo 
pačiu laivu per Atlantiką. * • /

Apie tai liudija nesenai gau 
tas iš Londono laiškas nuo vie
no angliškai kalbančio ameri
kiečio, p. A. Armand Gay, ku
ris turėjo progos susipažinti ir 
susidraugavo su keliavusiais 
laivu “Majestic” “Naujienų” 
ekskursantais. Tas amerikietis 
pirmiaus, sakosi, neturėjęs jo
kios nuovokos nei apie lietu
vius, nei' apie kraštų, iš kurio 
jie yra kilę; bet iš savo pažin
ties su ekskursijos vadu, J. J. 
Strazdu, su Dr. Jonikaįeiu ir 
kitais keliauninkais, jisai pa
tyręs, kad lietuviai esu “puikus 
žmonės”, ir jisai esąs laimin
gas, kad galėjo su jais susitik
ti. . ‘ '

‘Ne tifc “Naujienoms”, kurių 
ekskursiją giria p. Gay, bet ir 
visiems Amerikos lietuviams 
bus malonu girdėti, kad musų 
viengenčiai padaro tokį gražų 
įspūdį j kitataučius.

P-o A. Armand Gay laiškas

skamba taip:\^
(I.ondon, iviay 29, 

Editor of Naujienos
Chieago, z III.

todėl aš aplcidžiau savo šeimy
nų... Kas su manirti bus per 
tris metus, per šešis metus, jei
gu mano netikęs būdas arba 
mano nejaukumas tamstoms ne
patiks?... Nesakyk tamsta, kad 
tai iięgalima! 
mane kreipeis, 
naitę, 
dūoti save apkalbinti, kad iš-

Tamsta pati j 
kaipo į lauki- 

kuomel %š nenorėjau

pirkti fantų...
| Sakydama tai, Ko M i dar že
miau nuleido galvutę. Taip že- 

' mai, kad m-ress Barklaj, kuri 
On board of the “Majestic” norėjo būti išgirsta tiktai jo- 

which sailed from New York sios> prisėjo paimti jos galvą 
oirMay 15th, it was my good abiem rankom ir kalbėti ant 
fortune to make the acquain- ausies.
tance of a party of Lithuąnians _Geraį kalbi, — prakalbo ji-
returniftg to their homeland nai jau draugišku tonu. — Aš 
for a visit. This party was ac- tamstą suprantu, mažyte, ir sa- 
companied by Mr. J, J. Straz- kau: aš tamstą gerbiu dar la 1 
das, a, representative of the biaus! Tai štai! Tamsjta ži-! 
White Star Line. ♦ naif kas tai čekis ir kas tai vek-

They quickly made acx(uaint- sėlis?
ance with other Amerieans —Taip, aš truputį žinau...
aboard and a jolly time was M-r Dibufgas mane mokino šio- 
had 
was . a member of the party 
and

by all. Dr. J. J. Jonikaitis mįs dienomis...
—Jis netyčia padarė naudin- 

and helped the gaiety along. gą darbą. Tai klausyk tarpsta:!
I am likę mosi Amerieans artimiausiai ateičiai.., Mjr. Man- 

ignorant oi gcography, and ningas įgaliavo mhne pasakyti 
when my jolly acquaintances tamstai, jog dar, pirma, negu 
toki me they wore going to mes pribusime ant Ceilono, ji^ 
Lithuania, I asked them where 
under the sun is that country.

May I conclude by saying
that 1 now have a much bettef
appreciation of Lithuania than 
lieretofore, having met such 
splendid Amerieans whose home- 
land is Lithuania. < -

Yours truly, (
A. Armand Gay.

apie mano buvimą, bet ir apie 
buvimą Indo-Kinijos, geista, 
kad jis jau penkiolika mėnesių 
veda įsu Mumis reikalus, kurie 
jam neatneša nė jokios naudos.

Ko M i neištarė ne vieno žo
džio. Jinai jau penkioliką mė
nesių gyveno Kombodžiuje, ir 
nuolatinis bendras darbas {su
tvėrė tarpe jų tikrą draugišku
mą, ir visgi Ko Mi nieko nepa
sakė Diburgui apie savo nuoty
kį ir keistus pasiūlymus pas
laptingojo dvejeto Mannningas 
—Barklaj. Jąją laikė gėda. Jai 
buvo geda, kad jinai ne iškarto 
atsakė jiems. Pasiūlymas buvo 
vyliojantis... Ir jeigu Ko Mi 
visgi išėjo nugalėtoja, tai tiktai 
dėka savo sveiko protavimo, 
bet ne garbingump. Taip kad 

.didžiuotis nebuvo kuo, ir Mimi 
saugojosi viso, ko; kas galėtų 
p iminti apie paskutinį vakarą 
ant pakietinio laivo. Bet Man
ningas nedavė jai ramybės. Ji
sai rado būdą- nepamesti jos iš 
akių ir delei to palaikė nuolati- 

Įnius komercinius santykius tar
pe namų Pnom-Peno ir Saigono.

(Bus daugiau)

tamstai išduos čekį šimto sva
rų sterlingų... Tai apie aštuonis 

• tūkstančius frankų, šiandie... 
’ Paskui, kad aprūpinti tamstą: 
1 tris vekselius šešiems mene- 
1 siams — po penkis šimtus sva- a t • # z _■ rų kiekvienas... Neraudonuok 

tamsta: apie reikalus reikia 
kalbėti atvirai... Ir visa tai tik
tai užtikrinimais' tamstai... — 
kaip tai reikia pasakyti? — 
ak, taip! tamstos honoraras 
atskirai.., Nesistebėk tamsta: 
aš‘toks senas draugas m-r Man- 
ningo, kad visuomet vedu jo 
reikalus... Jis tamstai sakė?... 
Ne komercinius, bet pasauli
nius. Dabar visikas pasakyta. 
Aš mhtau,,kad tamsta priėmei? 

I J .
| Bet Ko M i, griežtai supur
čius galvą, pasiliuosayo iš ran
kų, kurios/glėbė ją.

I Labai tyliai, bet labai sku
biai, jinai tarė:

—Madame, ne! Aš nepriė
miau. . •

į —O! Ne? — prakalbo, susi
painiojusi M-rs Barklaj. — 
Tamsta^ atrandi, jog to maža?... 

| —O, ne, — protestavo ko 
Mi. — Aš atrandu, kad, prie
šingai, tai daug...

| - Taigi? — su panieka, už
klausė gundytoja, — tamsta 

'geriau vertini suspaustą gyve
nimą, vergiją šalę e^no pono,

GRYNAS TIKRAS 
GERUMAS

Geras senas 
Blatz — Milwaukec 

Parsiduoda visose krautuvėse

ffiMIMIIIIHM
GULBRANSEN PIANAI

O, ne,

Kardinolas Bonzano (po kairei) ir kardinolus Mundelein., kuris tamsta vistiek sukompro- 
Bonzano laimiria žmones. mituos, tamsta tai puikiai su-

pratai, ir sukompromituos be 
'atlyginimo už tai, l)e čekio ir 
1 vekselio?
Į —Taip! xeriau vertinu, — 
šaltai tarė mažoji franeuzaitė.

| —Kodėl? — šiurkščiai ir 
nuoširdžiai užklausė kita. — 

' — J’amsta nebusi labinus gar
binga, tamsta žinai! Niekam!

—Busiu! — tarė Ko Mi. 
Busiu — sau.

DALIS KETVIRTOJI.
Pėsčia, raitai, karietoje, sam- 

pange...
L

Stovėdamas) vidury kambario 
savo baltose, plevėsuojančiose 
drapanose, l)ibui‘gass pauškėjo 
vytele per batus ir mąstė bal
su...

Ko'Mi, sekretorė “kaip tikre
nybėje”, laikas nuo laiko bilde- 
no ant mašinėlės.

Diburgas pats davinėjo lie
pimus, kuriuos reikėjo išpildy
ti jam namie nesant. Jis važia
vo aavaih'i apžiūrėti savo i y

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

JOS. F. BUOfflK
Pianų Krautuve

3343 So. Halsted St.
. .................................................................................................................................................... .

Tel. Brunswick 9398

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintelis lietuvis auksorius Norlh 
Side.ie, Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir prilai
kau akinius, nes esu daktara; Op- 
tomeb i si a s.
1850 W. Norlh Avc Chicaeo, III.

___ ... _ _ _ rM r-t

GarsinKitės Naujienose



; KORESPONŪENCIJOS

Lawrence, Mass.
Užmušė lietuvj

va

Rockford, III.

Rockfordas yra antras po Chi- 
cagos didžiausias . industrinis

Pabaigoj pereito mėnesio lais- 
nį apsivedimui išsiėmė lietuviai 
James Lucas, Jr., 29 m. su Nel- 
lie Povilaitis, 17 m., abu rock- 
fordiečiai.

r

LIETUVĄ

TyiAUGKrrfiS saugumu Ir 
paio«umata laivų, kurius val

do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
caifanis ekskursijomis, neprilyg- 
stMiais parankamais bile laivo 
United States Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

• ant 
S.S.OBOROK WASHINGTON

kuri išplauk* iš New Yorko Lie
pos 7. Važiuosite kartu su savo 
tautiečiais po asmeniška prie
žiūra p. Jono W. Luth. Vedėjo 

Skyriaus prie United

Del pilnu informacijų apie iš- 
ptaukimus United States Linijos 
laivų—Leriathan, George Wash- 
ington, America, ReppbKc, Prcs- 
ident Roosevelt, President Hard- 
ing—klausk jūsų Agentą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas

lio So. Dearborn St., Chicago, III. 45 Broadway, New York«City

Birželio 13 d., nedėlios 
kure, elektrikinis karas, kuris 
ėjo iš iLovvrence’o į Lovvell, 
Mass., užmušė Kostantą Mu- 
ral|, 12 metų amžiaus, grįžtan
tį iš sandariečių pikniko, kuris 
atsibuvo ant Lietuvių Tautiš
kos parapijos kempės. Velionis 
buvo ne/edęs ir mėgo išsigerti, 
prie jokių politinių partijų, nė 
prie palaipinių draugijų 'nepri
gulėjo, buvo taip sau beparty- 
vis.

Pirmiau gyveno pas seserį, 
bet vėliau susipyko ir buvo iš
sikraustęs pas svetimtaučius. 
Pinigų irgi mažai turėjo. Liko 
palaidotas Tautiškose kapinėse.

Naujienų Report.

Federal ,S«ce Tajerai 
Ant Išmokėjimo

Labai numažintoms kainoms per 
paskutines 3 dienas prieš “Nau
jienų” Pikniką. ,

30x31-2 Cord $9.75
Federal Tajerai eilėje galima pri
taikinti kiekvienam karui.
Kam reikalingi vartoti tajerai, 
mes jų turime daugybę. Del dides
nio atsargumo turėkite du “spare” 
tajerų.

NEW CITY TIRE & SUPPLY
1702 W. 47th St. Tel. Boulevard 2272

Pasimatysime ant “Naujieji” Pikniko
A. A. VASILIAUSKAS, Vedėjas

Krautuvė atdara iki 9-tai valandai vakaro

Rockfordas vis dar tebėra su- 
Įjudęs dėl to baisaus gaisro 
I Sutton Top Shop, 420 Elm St., 
kuriame žuvo penkios darbinin
kės ir keliolika liko sunkiai su
žeistos.

Šioj baisioj nelaimėj žuvo ir 
viena jauna lietuvaitė, Mary 
Wallecis iš Kansas City, Kans., 
kuri buvo atvykusi paviešėti 
pas savo giminaitę Mrs. John 
Kubelas, 913 Rockton St. Pa
viešėjusi apie trejetą savaičių ji 
sumanė eiti padirbėti ton dirb
tuvėm Tai buvo jos pirma dar
bo diena toj dirbtuvėj'— ir jos

i kapas, nes ji žuvo liepsnose.
Gal lietuvė yra ir našlė Helen 

Mamalis, motina 4 vaikų, nors 
ją skaitoma graike.

Dirbtuvė buvo antrame augš- 
te; pirmame gi augšte buvo su
krautos smarkiai degančios me
džiagos — celuloidas. Ir antro 
augšto buvo tiek vieni laiptai. 
Tokia dirbtuvė gaisro laiku yra 
tikriausi sląstai žudyti darbinin
kams. Ir iŠtikrųjų; užsidegus 
pirmame augšte sukrautam ce- 
luloidui, tuojaus didžiausiu 
smarkumu užsiliepsnojo laiptai 
ir darbininkės liko pagautos šėl
stančios liepsnos siųstuose, nes 
pabėgti nebuvo galimybės. Nie- 
kurios, kurios dar spėjo, iššoko 
per langą ir nors jos visos susi
žeidė, bet nors gyvasties nepra
rado. Penkios darbininkės bet
gi nebesuspėjo pabėgti ir jos žu-

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

SAM H. WIDMAN
HARDWARE

.3405 So. Halsted Street 
Tel. Boulevard 3998

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius Įsigijo 

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

vo mfinesj: »

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

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

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

Už persiuntimą rekordų imamė 75c ekstra. /

VIENYBĖ
193 Grand St Brooklyn, N. Y.

ro 
75c).

[Pacific and Atlantic PhotoJ
Kate Jordan Vermilye, žino

ma rašytoja, papildė sUužudystę 
miestelyj Mountain Lokes, N. J. 
Ji buvo 65 metų amžiaus. Apy
sakas rašyti pradėjo turėdama

" ------------------------

vo liepsnose. Jų lavonai tiek 
apdegė, kad sunku buvo juos 
identifikuoti.

Po gaisro sujudo ir pavieto, ir 
valstijos valdžios, ir šoko tyri
nėti gaisro priežastį ir j ieškoti 
kaltininko už tiek gyvasčių žuvi
mą. Dabar visi mato, kad dirb
tuvė buvo tikri ~ siųstai, — bet 
jau po laiko, kada penkios darbi
ninkės žuvo ir jokie tyrinėjimai 
jų nebegali iš numirusių prikel
ti. Bet kada dar buvo laikas, 
tai visokie inspektoriai nematė 
pavojaus, nors dirbtuvė bu
vusi keletą kartų inspektorių 
apžiūrėta. Jie dabar sakosi net 
ir tada matę pavojų, bet višgi 
nieko nedarė jo pašalinimui./, 
• Dabar žuvusių ir nukentėju
sių šeimynoms yra renkamos 
aukos.

Earl Robinson tapo pasiųstas 
30 dienų kalėjiman už važiavi
mą automobilių girtu biidamas. 
Jis taip jau turės užsimokėti ir 
už sudaužimą kito automobi- 
liaus

miestas Illinois valstijoj. Tai 
parodo paskiausi apskaičiavi
mai. Dirbtuvių čia yra 858, ku
rių vertė siekia $74,918,953, o 
įdėtas į jas kapitalas sudaro 
$68,562,621. Jose dirba 26,000 
darbininkų, o produkcijos verte 
siekia virš $113,425,000.

Birželio 13 d. čia buvo užėjusi 
nepaprasta lietaus audra, tiesiog 
debesio pratrukimas. • Veik vi
sas miestas buvo užlietas van
dens, kitur iki 8 pėdų gilumo. 
Nuo potvinio miestas labai nu
kentėjo; daugely vietfy nunešė 
tiltus.

BOHEMIAN 
APYNIŲ- 
SKONIS

BANKINIS PATARNAVIMAS
TAUPYMO SĄSKAITOS gali būti atidarytos bile 

» biznio dienoje nuo 9 ryto iki 2 po pietų. Subatoj 
nuo 9 ry^> iki 8 vakare. 3% nuošimčiai išmokami 
du syk j metus.
INVESTMENTA1 pasiūlomi per musų Bonų ir Rea) 
Estate Paskolų departmentą (eina augštos rųšies in
dustriniai, public utility, geležinkelių ir municipa- 
liai bonai taipgi pirmi teisėti morgičiai arft {reng
tų Chicagos sąvasčių.
UŽSIENINIŲ KELIONIŲ JBIURAS 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.

PuriTan 
Malt

Frank O. VVetmore, čermanas Melvin A. Traylor, Prezidentas 
Sąvastis šėrininkų rfi The First National Bank 
of Ųhicago Suvienytų resursų $450,000,000

Dearborn, Monroe ir Clark Street, Chicago

TURTINGIAUSIAS
STIPRIAUSIAS
GERIAUSIAS

Tik pabandykit jj 

Reikalaukit nuo 

bile kokių . \ 
pardavinėtojų
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G. CHERNAUSKO DARŽE
Justice Park, Illinois

'fe nepasilieka tą dieną namuose nei vienas Naujienų rėmėjas, skaitytojas nei pritarėjas!
*«; ‘ t • C * — r , * z*.* .

V'11 r ’ b • s •' a *' f ** ? t %

Visi, kaip vienas bukite Naujienų Piknike!
I

Kaip nuvažiuoti daržan .
Automobilistai gali nuvažiuoti skirtingais ir įvairiais 
keliais iki Liet. Tautiškų Kapinių, o iš čia pasukti Ar
cher Avė. rytų link ir daržas už poros blokų. Galima va
žiuoti tiesiai Archer Avė. iš Chicagos, tik čia, tarp Craw- 
ford ir Cicero gatvių yra prastas kelias kurį pervažia
vus yra puikus, kaip stalas. Galima važiuoti Ogden Avė. 
per Lyons, 95th St. ar lllth St. . 1

' * *' / ' ' 1 A * ■ * *

Gatvekariais iš visur reikia važiuoti iki Archer ir Cicero ’ 
Avė., o iš čia Jojiet karais iki Chernausko Grove. Tikie- 
tus patartina pirkti stoty iki daržo arba Justice Park. 
Strytkarių kompanija duos pakankamai karų, kad ap
rūpinti visus. •

Gerti ir valgyti bus ant vietos
Naujienų piknike bus visko pilna; ko tik prie dabarti- 

Z / t A, 4 ’ * • M 4 W < 4

nių aplinkybių galima turėt. Badaut ir trokšti niekam 
nereikės^ Taigi su “lunch” nesibaderiokit.

Profesorius Cekanavičius 
rodys štukas

Tai dar pirmu kartu lietuvių istorijoje piknike bus pa
rodyta tokių stebuklų ir štukų, kokius rodo tik pačiuo-

l /

se geriausiose teatruose, ir už kuriuos reikia mokėt di- 
/ • » • \ * •

dėlės įžangas. Jis pagaus paukščius ore, kurių ten ne- . 
bus; iš nieko sutvers bukėtus žydinčių gėlių; pavers van
denį j vyną; žmonių mintis įspės; dūšias ir velniukus pri-

• i ' • • w

šauks ir padarys daugybę kitokių monų.

Profesorius Cekanavičius yra vienintelis žmogus tarpe 
lietuvių, kuris savo štukomis stebina ir užinteresuoja 

, visus. . '

Žaidimai ir šokiai, kaip paprastai'
; Be to eis žaidimai ir šokiai, kaip paprastai esti Naujįe- 
nų piknikuose. Visiems bus pakankamai juokų.

Kviečiame visus lietuvius iš
A ■ . J-■ • ■ • / . t -

• < • 1 • \ . . ■ \

Chicagos ir visti Kitu
♦ t

miestu

f
NAUJIENOS



Penktadienis, Birž. 25, KATJJ1ENUS, UHčago, ŪL

CHICAGOS tietaiil Rateliuos.; 
' Kur bus smagusis 

Naujieny piknikasŽINIOS
Daug vaikų baigia 

mokyklas
šiandie užsidaro visos viešo

sios mokyklos, kaip pradinės, 
taip ir augštesnės. šiemet vi« 
sas mokyklas baigia daug dau
giau pnokinių, negu kad baigė 
pernai. ------
kyklas 
sąrašas 
vėliau.

Šiemet mokyklas baigia: 
Pradines— 15,017.
High School — 4,418.
Normai College
Junior College — 191
Two year vocational — 2,154 
Secretorial — 130 
Prevocational — 309 
Junior High — 908

Baigia augštesneg mo- 
neniazai ir lietuvių. Jų 
tilps Naujienose kiek

575.

Visi Chicagos 
kia ateinančio 
nes tą dieną t>u 
smagusis Naujienų piknikas, į 
kurį visi rengiasi važiuoti, kad 
smagiai tame Chicagos lietuvių 
suvažiavime, tarp savo draugų 
ir pažystamų praleidus dieną.

Kur šiemet bus Naujienų, 
piknikas? Į Naujienų piknikus 
suvažiuoja tiek d^ug žmonių, 
kad visoje Chicagoje mažai yra 
daržų; kurie galėtų tiek daug 
publikos sutalpinti. Todėl per • 
pastaruosius kelią metus teko' 
Naujienoms su piknikais kilho-' 
tis iš vieno daržo į kitą, beieš
kant tokį, daržą, kuris visus 
naujieniečius ir jų draugus ga
lėtų sutalpinti, šiemet gi Nau-!

lietuviai lau- 
sekmadienio, 

didysis ir

acific and Atlantic Photo] 
ries H. Swift, Chicagos 

____ _______ ierius, kuris susižiedavo 
jienų piknikas bus' naujame G. | su operos dainininke Claire Dux.

! m iii

pradžių, kad yra nesusipratimas 
su iždininku. Mat knygos paro
do tiek pinigų, o iždininkas'sa
ko, kad tiek nėra, žinoma, bu
vo peržiūrėtos visos knygos. 
Spulka yra po valdžios kontrole, 
tad nieko* nepaveiksi, iždinin
kas sutiko su savo klaida ir at
sistatydino iš savo vietos, ku
rią užėmė naujas iždininkas. 
Tuomet Naujienose ir buvo 
rašyta, kad spulkoje jokio pa- 
vojaus nebuvo ir nėra, ir kad 
viskas yra tvarkoje. Sveikai 
protaujantys Žmonės gali su
prasti ir visus bauginimus ir 
nc'teisingus paskalus, bet Vil
nies Sargui, kaip tai davatkai 
— bedievių spulka, ir gana.

Aš ir vėl sakau, kad spulko
je viskas yra tvarkoje, tik dė
kite pinigus kas kiek turite, o 
nuošimtis užtikrihtas ir suma 
atiduodama bite laiku . Jpigu 
gi Vilnies Sargas man netiki, 
tai tegul pats nueina pas spul- 
kosi sekretorių I/CO. Švėgždą ir 
gaus pilnas žinias. —D. t

todėl Petras Kasparaitis išliko 
nesumuštas. ' 1

Visi užpuolikai buvo sužinoti 
ir prieš juos išimtas varantas. 
Mat Mikolas vis dar tiki, kad 
teismuose galima rasti teisybę.

—P. K.

Veik visose mokyklose užbai-1Chernausko darže, Justice Į Dux yra lenkė, 
gimo mokyklos iškilmės ir dip- Park, III., kuris da> tik šį pava-' ■ .. . ■ .... .........
lomų išdalinimas įvyko vakar ir sarį tapo atidarytas. Daržas vo draugus, ir drauges, ir pa- 
užvakar. lyra didelis, gerai įrengtas, labai vystamus, visiems Naujienų

tinkąs dideliems piknikams. piknike'bus gera ir linksma. K.
Kaip nuvažiiloti į tą daržą? 

ĮPasiekti daržą yra labai lengva 
atvyko *r patogu, nes gatvekariai eina 

kron- [P**o pat daržą. Daržas yra prie 
Archer Avė. ir 75 gatvės, neto-

Princas Chicagoje
Užvakar į Chicagą 

Švedijos sosto įpėdinis 
princas Gustai' Adolf su savo 
žmona. Juos i 
inayoras Devcr su 
500 žmonių. Jis dabar laukusi 
po įvairias vietas Chicagoje, 
jam keliamos nuolatinės puotos 
ir kiekvieną jo žingsnį gatvėje

Iš “Birutės"
Nors vasaros metas ir visas 

stoty pasitiko Į H 1 antiškų kapinių. Tad ir va-1 veikimas maždaug sumažėja, 
vienok “Birutės” veikimas ne- 

~ sustoja, o dar daugiau yra pa
siryžę dirbti. Pereitą penktadie
nį įvyko dramos komisijos po-

komitetu iš pinoti reikia Archer Avė, 
pabaigos miesto gatvekarių - 
Cicero Ave„ o ten paimti Jo- 
liet gatvekarius iki Chemausko

- ----------„-----------------------„daržo, ar Jhstice Park. Tą di©*!s§dyS) kuriame dalyvavo kartu
sekioja didžiausios minios žmo-y^ bus duota pakankamai gat-Įir s> pnka gu A Vanagaičiu.1

BrlghtonPark^.
Naujienose, birž. 16 d., repor

teris aprašo kaip Kasparaičiai 
buvo bomų užpulti ir sumušti. 
Aprašyme betgi yra paklaida 
kaslink Petro Kasparaičio. -

Mikolą Kasparaitį bomai su 
“black jack“ gerai galvą ap
daužė. Petras Kasparaitis nuo 
porčių pamatęs, kad bomai no
ri jo brolį užmušti, bėgo jam 
į pagalbą, bet tuo laiku atvyko 
dėdės,ir bomai skubiai pabėgo,

KAZIMIERAS VAIČIŪNAS
Persiskyve su šiuo pasauliu 

Birželio 23 dieną, 0:40 valandą 
ryte, 1926 m., sulaukęs £1 me
tų amžiaua; gimęs Grikinės 
kaimas, Žemaitkiemio valsčiaus, 
Ukmergės apskričio, palikda
mas dideliame nuliudime savo 
mylimuosius ir mylinčius mote- 
rj Leonorą, suhus Juozą ir Jo
ną, , dukterj Apolioniją, motiną 
Agotą, du broliu Juozapą ir An
driejų, Lietuvoje, o Amerikoje 
du broliu Petrą ir Vincentą, dvi 
seseris Kotryną Tamošiūnienę, 
Apolioniją Sirvinskietię ir švo- 
gerj Tamošiūną. Kūnas pašar
votas, randasi 5713 W. G4th 
Place.

Laidotuvės įvyks .Pirmadie
ny], Birželio 28 dieną, 8 valan
dą iš ryto iš namų į Nekalto 
Prasulėjimo parapijos bažnyčią, 
kurioje1 atsibus gedulingos pa- 
Ynaldos už velionio ; sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Vaičiū
no giminės, draugai Ir pažįsta
mi esate nuošjrdŽiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir 'suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai^ Seserys ir švogeris
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Butkus & Co., Telefonas 
Canal 3161.

nių. Tokios didelės minios se
kioja paskui jį, kad policija 
laiko jį apsupus ir turi daryti 
jam kelią, jei kur jis nori eiti 
ar važiuoti.

■ +

Eucharistinis kongresas 
užsibaigė

i
Vakar didelėmis "iškilmėmis 

Mundelein miestely užsibaigė 
eucharistinis kongresas. Suva
žiavo labai daug žmonių. Atlai
kius mišias prasidėjo procesija, 
laike kurios užklupo lietus, pas 
kui pavirtęs į smarkią ledų > 
krušą. Sakoma, kad tokios 
smarkios audros Mundelein jau 
senai nematė. UŽ kelių rainučių 
visur stovėjo didžiausi vandens 
klanai, žmonės šoko ieškoti 
pastogės, bet jos niekur nebu-1 
vo. Tik nedidelė dalis pasiliko' 
maršuoti su kardinolo Bonzano 
procesija. Sugryžus prie alto
riaus lietus ir ledai vėl apsisto
jo ir pamaldos 
bet publikai jau teko maudytis 
purvuose. Suteikus pajios pa
laiminimą ir keletą atlaidų, | 
kongresas baigėsi.

Iš priežasties kongreso vi
siems katalikams šiandie (pen
ktadieny) leista valgyti su mė-: 
sa.

vekarių, kad visus aprūpinus iri 
važiuojantys gatvekariais lietu-’ 
rėš jokių nepatogumų. Tikietus 
pirkit tik iki Justice Park ar 
Chernauskas G rovė.

Automobiliais privažiuoti ga
lima trimis keliais. Vienas gerai 
žinomas Ogden Avė. kelias per 
Lyons. Tuo keliu geriausia va
žiuoti iš North Side, Garfield 
Park ir abelnai iš visų miesto 
dalių į šiaurę nuo Ogden Avė.

Kitas kelias yra Archer Avė.', 
kuris eina tiesiai į daržą. Tąi 
geras kelias, išėmus keturius 
blokus šioj pusėj Cicero Avė., 
kur kelias yra dar nebaigtas 
taisyti, todėl yra ,prastesnis, 
bet visgi pravažiuojamas.

Trečias kelias, tai South Si- 
des kelias: 111 gatvės. We$tem 
Avė., 

i žiuoti 
gatve 
miero

-Keane Avė. (pabaigos 111 
ypaskui Keane Avė. į šiaurę, |

Pasirodė, kad ateinančio se
zono veikimo programas platus, 
nes apart A. Vanagaičio, prisi
dėjo artistas S. Pilka, kuris va
dovaus Birutės Dramos Skyrių. 
Į Dramos Skyrių bus kviečia
mos Chicagos geriausios artis
tinės spėkos, taip kad veikalai 
butų pastatyti gerai. Nieku- 
riems artistams užkvietimo lai
škai javų yra pasiųsti.

S. Pilka su 
naujų veikalų, 
Gagoje statomi

atsivežė 
bus Chi- 

,pirmą kartą.
—Katriutė.

savimi 
kurie

Cicerą
d

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
koperAcijos banko

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius garo prane
šimą iš Lietuvos Kopcracijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo yardą. i .,

t v Pinigus gavo:

Kraujo, odos, chroniškas 1
> - -- .r- . -- - -r- t

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette !
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nede- 
lioj nuo 2:&) iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA; f 
2226 Marshall Blvū.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS ČANAL 0464

.JL'-.
aTFa

JURGIS REMEIKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio, 23 dieną, 7:15 valandą 
vakare/ 1926 m., sulaukęs 17 
dienų amžiaus; gimęs Chicagoj, 
Birželio 7, 1926, palikdamas di
deliame nuliudime motiną Elz
bietą ir tėvą Vladislovą. Kūnas 
pašarvotas, randasi 3129 West 
Pershing Rd.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Birželio 26 dieną, 8:00 valandą • 
iš ryto iš namų į Nekalto Pra
sidėjimo Panelės švenčiausios 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą^o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jurgio Remeiko 
giminės, draugai >■ ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį. patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai

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

■ ■ ......

J. F. R ADŽIUS
t Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje 
t 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

DR. VAITUSH
OPTOMETKISTAS

LIET AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti prietastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, neryuotu- 
mo, skaudamą akių įkarštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima ati-taiso trumparegystę ir toliregvetę. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas <iu elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Bonlevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musrj 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Gararituojame visą savo darbą, ir 
žemas musų ku’nas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenkta tusų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Illlllllllilllllllllllllllllllllllllllllllffl

Serganti
; VYRAI IR MOTERYS

^'Sekamomis ligomis: 
Kraujo, Odos, Inkstų, Pus- 
leš Šlapinimosi kanalų, • 
Chroniškų ir Visų Priva- 

tiškų Ligų.
Yra užkviečiami atsilankyti pas 

.Dr. Ross dėl pasitarimų 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 išmieravi- 
mas ir kiti reikalingi eg

zaminavimai.
Per trisdešimti metų Dr. Ross spe

cializavosi gydyme socialių ligų. Per 
tą laiką jis tūkstančius yra išgydęs 
su savo gydymo sistema.

Galvos skaudė- 
jimą, reumatiz-

- mą, širdies, skil-
.-I vio, inkstų ligas

W ’r daugelį kitų
tfV chroniškų ligų
lįf a _ yj kurios paeina iš 
lt kraujo ir nervų
Jk suirimo.

Kiekvienas vy- 
ras arba moteris 
kurie turi spau- 

» į? ^i n d’mą kraujo ar- 
B. M. Ross, M. D kifgg užkre
čiamas ligas, tegul atsilanko pas 
Dr. Ross su pilnu užsitikėjimu, kad 
čia gaus geriausį medikai} gydymą. 
Bus suteiktas tas pats gydymas ku
ris yra išgelbėjęs tūkstančius žmo
nių nuo suirimų proto, paralyžio, lo- 
comotor-ataxia, beprotyl ėsų nuo am
žino pabėgimo' visam gyvenimui.

’ Nusilpę Vyrai!
Kad būti stipriu, vikriu ir turėti 

daug “pep’, jus turit savo nusilpimo 
ligas išgydyti. Kad vėl tapti atjau
nėjusiu ir prailginti savo gyvenimą, 
atsilankykit dėl specialiu gydymo, ku
ris stimuliuoja giles (glands) kuris 
suteikia syvus kraujui, kuris pagelb
sti atgaivinti vikrumą ir stiprumą. 
Nieko n^ra viršgamtiško apie 
Dr. Ross pasisekimą. Tai yra natu- 
ralė pasekmė.

Trisdešimties Metų 
Praktikos

Atsilankykit pas jį, jis maloniai 
paaiškins jum.s^ visai dykai, kaip jųš 
galit išsigydyti nuo vyriško nusilpnė
jimo. Šitą pasekmingą gydymą 
Dr. Ross įgavę nuo užganėdintų pa
cientų, kurie 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 pagalbos. 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 Dcarborn St.

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

terų pHėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ityto iki 8 vakaro.

Dvidešimtis penki metai tame 
/ pačiame name 
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A. MASALSKIS
Graborius

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

»skyrių. i

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

n.................................................... ■ ■ ...................

6777—Vincui Kričenui
6788 Kazimierui Norvilui 

12335—Juozapui Armonui
6782—Augustui Tilvikui
6787-—Vincui Butai
6798—Barborai Milaitei

22913—Matildai Eidejutei
22916 Magdalenai Pečiulienei 
55593—Elenai Zulonaitei '
6810—Juozapui Bernotui

• 6805—Pranui Pociui
21351—Kazimierai • Lakavičienei 

. 6813 Jieyai Puodžiūnienei
6817—Elzbietai Tikaižytei

12340—A. J. Gabriui J t 
12342—Rasei NaruševiČienei 
21329—Rapolui Sabonaičiui
6756—Paulinai Bislienei
6759—Paulinai Vaivodienei

^2924—Antanui Dambrauskui 
6647—Kazimierui Bračui 
6700- Marijonai Fabijonavi- 

čienei > .
22884—Kazimierui Daukui 
6726—r-Benigdai Riškienei 

55577—Petronėlei Bulvienei 
55578—Antanui Simonaičiui ‘
6773—Ignacui Tamkunui
6789—Motiejui Stoškunui

12336—Petrui Vasiliauskui
6781—Elenai Nagienei
6786—Onai Beverungienei .
6780—Andriui šlamkai.

21344—Jonui Čekanauskui
6778—Justinai Skokauskienei 

22917—Andriui Lukpetriui 
55592—Petronėlei Dvilienei
6803—Laurynui Dabašinskiui
6802—Antanui Dabašinskiui 
6809—Onai Jasulaitei 'i 
6801—Bronei Dikinienei

12339- Teofilei Binkienei 
21331—Zosei Rimkienei ' 
22446-r-Albinui Visbarui
6749—Pranciškai Zurbienei 

12331—Mortai Bartašienei 
22450—Monikai Motuzienei

6826 Juozui Vėžiui
21855—Uršulei Juodelienei

I \

22925-LLionginui Žalkauskui 
22933—'Uršulei Juzutienei
6868—Barborai Gedutaitei 

55601—Justinai Vaitėkiertei
6553 Adelinai IJdert 

22441—Benediktui Ziku! * 
21326 Juozapui Malioriui 
55590—Petrui Vilartui 
95907—Alenai Akuniehci
6781 Marijonai Gedgaudienei 

247£1 Johanai Eidlntaitei
6776 Marijonai Zuhrickięnei
6792— Vladui Putvinskui
6793— Antanui tauškelai

21342—Antanui Petkui
6806 Emilijai Varpiotienei 
6814 —Marijonai Šimkienei K

“Vilnies” nr. 46, birž. 15 
(nemažai buvo rašyta apie Cice- 
| ra, bet kaip priprasta bolševi-

1 ‘ ' Būdamas
______ ________ Cicero, 

važiuoti____________matau reikalo atsakyti
s ' __ i “Vilnies” Sarguk -

į šiaurę, | ]{a§oma apįe y g P. .Kliubo 
tesėsi toliau ^au^v^as kapines, i|p Ai-;rez0]jucįja prieš Lietuvos “buo- 

> zes ir kėlimą triukšmo.
į] Lytus nuo ^{akcija irgi savo dvilekį pridė- 

ijjhsd, kad tą triukšmą buk dar1 
bininkų priešai sukurstę. Ištik
tų jų gi tas triukšmas priklauso 
kaip tik tiems, kurie save vadi
na darbininkų užtarėjais —Vil- 
ryes skaitytojams, nes jie nesi

laikė jokių kliubo tarimų. Mat 
I Naujienų piknike . bus viso- 'AŽP. Kliubas yra nutaręs neai
škių įvairumų, visokių žaismių kišti į jokius politinius reika- 
;ir visokių kontestų, kartais Ja- lūs. Teisingi kliubo nariai to 
bai juokingų. Piknikas yra ren- ir laikosi, jie buvo priešingi tai 
giamas visų pasilinksminimui rezoliucijai ar reikalavo ją at- 
ir todėl Unksmių dalykų jame šaukti. O Vilnies “Sargas” juos 

ir magikas apšaukė triukšmadariais ir dar- 
kuris pi i- bininkų priešais, 
nepaprastų | Tas pats „Sargas1 
kokių dar savo sekėjus i. J

ar Wincennes' Avė. va-
iki 111 gat„ paskui 111!kams _ melagingai.
į vakarus (pro sv. Kaži- tikras savo sostynės, 
kapines)

’ cher Avė. Prie Archer gatvės, 
už poros blokų j

i Keaųe Avė. ir yra daržas.
Yra dar ir ketvirtas tiesus 

kelias, būtent 95 gatvės, bet 
dabar tas kelias ^ra vietomis 
išdaužytas, vietomis taisomas ir 

i todėl netokis geras, bet irgi 
jn a važiuojamas. *

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nešina- 
tunui iš priežasties dantų 
auginio, nieko nėra geresnio 
kaip Šis saugus Kūdikiu 
Lasative.

Mrs. Wlnslow’ 
Syrup

ir kėlimą triukšmo. Re Phone Roulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

I. X ZOLP
Grahnriub ir Pagrahų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46tb SC Chicago

netruks. Bus ten 
prof. čekanavičiu**, 
krės ten visokių 
štokų ir stebuklų, 
niekas nematė. ' 
žinokite anksti. Kvieskite ir sa? Naujienose buvo rašyta iŠ pat

>” 
ir dėl 

Todėl visi va- . Girdi, esą kas-nors

baugina 
aptiltos, 
negero.

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS

Graborius ir Balsamuotojas
1911 Canalport Avė.

Patarnauju simpatiškai, manda
giai ir pigiai. Automobiliai ve

stuvėms, krikštynoms ir tt.

Telefonas Roosevelt 7532
>- -- '•

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Flkčeriai ir į leki ros reikmenys 

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

-----



NAUJIENOS, Chicago, IU. Penktadienis, Birž. 25,

Pranešimai PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI NAMAI-ZEKE NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PRANEŠIMAS NAUJIENŲ 
pikniko .darbininkams

Naujienų pikniko darbinin
kai, kurių vardai telpa žemiau 
malonėki 
daržan nedėlioję, birželio 27
apie 10 vai. ryto. Kviečiami 
karui:

Prisidėkite i šią dr:iujri,ą
Cbiragos Lietuviu Draugija S. P. 

yra didžiausia savišelnos organiza
cija Chicagoje — priklauso net 800 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas siekia arti $15,000. Yra trys 
skyriai našelpos sergantiems na- 
Tiarns: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metu. Iki gruųdžio 
12 d., 1926 metų yra priimamos ir 
Čiclos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo- 

I gas. Apie .sąlygas įstojimo visai
* draugijai malonėkite kreiptįs prie 

atvykti Chernausko ('hieagoš Lietuvių Draugijos nirmi- 
i ninko Julius Mickevičius, 1739 So. 

’< Halsted St. Tel. Roosevclt 8500. 
se-1 Pavieniai nariai norinti įstoti 

šią draugiją, galite paduoti prašy
mą bile vienam draugijos nariui, 
arba kreipkitės į ‘‘Naujienas“, čia 
galėsite išpildyti aplikaciją i Chi
cagos Lietuvių Draugiją S. P.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

J. Ase i Ibi 
Bielevičius 
.L Bočiunas- 
Mrs. Bočiunienę 
V. Gaiškis
J. Gumauskas 
.1. Grigaitis
K. Juršis 
Mrs. Juršiene 
Th. Loucks 
B. Namajuška 
J. Mickevičius 
Mrs. Mickevičienė
A. Narbutas (Roseland) 
V. Paškauskas 
A. Bypkevičius 
X. Shaikus 
R. Shaikus 
B

Bridgeport. — Svarbus pranešimas 
nariams Liet. Teatr. Draugystės šv. 
Martino, N^dėlioj, Birželio 27 dieną, 
šių metų, eis dalyvauti į corponj kaip 
9:30 valandą iŠ ryto j Šv. Jurgio Baž
nyčią, nes pribus Jo Ekscelencija 
arcivyskupas J. Matulevičius ir lai
kys sumą. Todėl malonėkite nariai 
susirinkti minėtame laike.

— Kviečia Valdyba

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Skurkis
Subačius

PAIEŠKAI’ savo brolio Antano 
lt tijūno. Turiu Idbai svarbų reika
lą. Girdėjau, kad gyvena Chicagoje. 
Atsišaukite arba kas žinote, pra
neškite.

Pranas Kli jonas
5306 S. 32 3t.,«Ohaina, Nebr.

kiti, kurie kviesti, bet čia 
nepaminetį. Visi prašomi būti 
laiku. ,

APSIYEDIMAI

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

mano lietuviams

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
ar našlės ne senesnės kaip 40 metų. 
Aš esu vaikinas 39 metų.' Mylinčios 
poroj gyventi meldžiu atsišauktj laiš
ku. Kiekvienai duosiu atsakymą.

J. F. BLUS
1803 W. 47th St. 

Chicago, III.
Nuo gegužės 31 dienos, palengvi

nimui viršuj paminėtų kolonijų lie
tuviams gavime “Naujienų” pavie
niais numeriais, atidarome “I__
įienų” pardavinėjimą ant sekamų 
kampų:

PAIEŠKAI’ apsivedimui inergi- 
>, be vai

kų, ne senesnės 34 melų. Aš esu 
35 metų, persiskyręs. B. P., 1739 
S. Halsted St. • <

X’ - nos’ na**Cs'arba gyvnaŠIės* 'BU-1 |_,_ _ cKiriAaraAu ‘Ė.l molu

Mich (gan Avė 
Michigan Avė 
Michigan Avė. 
Michigan Avė. 
Michigan Avė.

ROSELAND:
. ir 103 St. 
ir 105 St.

108 St.
111 St.

ir 
ir 
ir 
ir

WEST PULLMAN:
Michigan Avė. ir 119 St.

KENSINGTON.
115 St. ir Front St.

ISRENDAVŪJIMUI
STORAS rendai, 4 kambariai 

gyvenimui, visi įrengimai nau
jai ištaisyti, gera vieta visokiam 
bizniui. Rendos $25.00.

3628 So. Union Avė.
111 St. ir Cottage Grove Avė.

Čia visose paminėtose vietose 
“Naujienos” gaunamos ank.Mi 
pat ryto kasdjąn. A

iš
RENDAI 2 flatai 5 ir 4 kambariai, 

. naujai išdekoruoti, elektra ir gasas. 
I Ren<]a pigi.

3601 So. Union Avė.
NAUJOS STOTYS CHICAGOJI 

Halsted St. ir 63 St. 
State St. ir 63 St. SIŪLYMAI KAMBARIO

fcT0WN OF LAKE: 
Bcnošiaus Aptieks, 1616 \V ■17 St

KAMBARYS ant rendos, vienam 
vaikinui be valgio. 1718 So. Halsted 
St., 2-ros lubos.

DIDMIESTYJE:
Buren St. ir State St. 

yra numatomos kur tinka- 
reikaiingos “Naujienų” Mo

bile kurioje dalyje 
arba ir ChiCagos 

malonėkite apie tai 
cirkuliacijos

Van
Jeigu 

mos ir 
tys įsteigimui 
miesto Chicagos 
priemiesčiuose, 
pranešti “Naujienų 
skyriui. Tą galite padaryti telefo
nu bei laišku. Kiekvienas toks pra
nešimas bei reikalavimas įsteigti 
“Naujienų” pardavinėjimo stotį bus 
tinkamai išrištas ir radus tinkamas 
sąlygas įsteigimui 
stotis bus įsteigta.

“N-nų” Cirkuliacijos Skyrius.

PARENDAVOJIMUl šviesus ir di
delis kambaris vyrui. Galima gauti 
vietą automobiliui. 6029 So. Richmond 
St., Tel. Republic 7362.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
tokios stoties?1’

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant «ylr 
$6.00 į metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas 

ris sudaro nematomą juostą 
tų it* kiekvienas _ <__ _ _

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojain ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popįerą,1 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

STOCDENGYST#
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių t rokų p-.iturnąvnnas Chicagoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcr.e Lawn<iflle 0114.

PARSIDUODA ar išsimaino 
labai geroj apielinkėj minkštų 
gėrimų t parloris ant gražaus 
bungalow ar 2 augščių mūrinio 
namo. 5001 W. 29th PI., Cicero, 
Illinois.
)---- ,--------------------- ------------

Tel. Pitllman 1413
JOHN TENINGA 

Namų Statytojas ir Genorajis 
Kontrakto rius

32 West lllth Place
■v Chicago, III.

, . ...

ANT PARDAVIMO
Parsiduoda pigiai kendžių, cigarų, 

cigaretų ir kitų ' smulkmenų Storas. 
Bizihfa išdirbtas; sumanihm gera pro
ga čia pasidaryt pinigų.

Kreipkitės adresu:
< 5331 Wentworth Avė.

Chicago, UI.
---------- »f--------------- i--------------------

«/rAKRO ŽEMĖS IR GARA- 
DŽIUS PRIEŠAIS OGDEN 

AVENUE
PARSIDUODA lotas 50 y 258 p 

priešais Ogden avė., arti l)owners 
Grove, su nauju garadžiuin. Gali
ma perdirbti į mažą namą. Savi
ninkas apleidžia miestą. Paaukau
siu už $1250 ir ant lengvų išmo
kėjimų, kad užganėdinus pirkėją, 
šį lotą galima vartoti dėl biznio. 
Galimu matyti bile vakarą ar šeš
tadieniais ir sekmadieniais.

P. O. MILLER
12 N. 'Long Avė.

Austin 1810

150 NAUJŲ NAMŲ
Greitai augančioj sekcijoj, N; \V 

Side, mokyklos, krautuvės ir trans- 
portacija.

Tel. LafayettčGBIOB—8706

ROBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

TURIU gerų prinokusių vyšnių. 
Norintieji gerai laiką praleisti ir pi
giai gauti vyšnių gali atvažiuoti ir 
patįs nusiskinti. Labai graži vipta 
išvažiavimui, arti Fox River. Galima 
pažuvauti.

S. A. SKIRMONT
227 So. Van Buren St.

♦ Tel., 1397
Batavia,/ III.

REIKIA DARBININKįĮ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ ir moterų j dirbtuves, reg- 
aurantus, Kotelius. Darbas dienomis 
r naktimis. GRAHAM’S AGENCY, 
433 Milvvaukee Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA mergina dėl namu 
darbo. Gera alga. Riverside, III. 2342 
So..Leavitt St., Tel. Canal 1678.

REIKIA DARBININKįl
VYRŲ

REIKALINGAS geras pieno išve- 
žiotdjas; turi kalbėti lietuviškai ir 
lenkiškai. South Sidėje. 2720 So. 
Ridgeway Avė.

PATYRUSIŲ operatorių prie 
moterų drebių. Nepatyrusios 
šiame darb’e te neatsiliepia.

LIPSON BROS.
325 W. Adams St. 

6-tos lubos
-----—y.

REIKIA barberio kirpti moterims 
ir vaikams plaukus. Atsišaukite: 3589 
W. 26th St., 2-ros lubos. ’

AUTOMOBILIAI

STORAS pardavimui arba išren- 
davojiinui. Geriausia vieta. Savi
ninkas apleidžia miestą. 4526 So. 
Ashland Avė.

PRIVERSTAS esmi parduoti dėl 
mirties savo 38x125 pėdų lotų nau
joj didžioj šiaur-vakarinėj miesto da- 
lyj. Auganti lietuvių kolionija. Gera 
transportacija. Reikia tik $400.00 
cash.

NAUJIENOS 
Box 801

$100
Įmokėjus galėsit gyvent 4-5 arba 6 
kambarių mediniame arba mūriniame 
bungalow.
- KAINOS NUO $2800 IKI $6200 

$100 CASH
Tai viskas ko jums reikia — tas ir 
reiškia, ką mes sakom — kitus mo
kėkit lengvais mėnesiniais išmokėji
mais, taip kaip rendą. Tas olselio 
namų programas yra, jūsų proga įsi
gyti vieną tų puikių namų tiesiai nuo 
savininko, išmokėjimais ką kiekvie
nas darbinhikas gali lengvai pa
daryti.

ATVAŽIUOKITE ŠIANDIEN 
Dalciskit parodyti kaip lengva yra 
tapti namų savininku.

SAWIAK & CO.
7181 W. Grand A v. 

6107-6537 Irving Paik Blvd.
• Columbus 9552

KODE!, NENUSIPIRKTI 
BRFGHTSO MŪRINĮ 
BUNGALOW PRIE
ŠAIS MIESTO PAR
KO UŽ $750 CASH?

dideli kambariai su miegamais5 
porčiais, gyvenamasis kambaris turi 
ugniavietę ir /įmūrytas knygoms šė
pas. Valgomasai kambarys įmūryta 
bufetą; maudynė turi įmūrytą vaną 
r šėpą skalbiniams. 2 dideli mieg- 
cambariai su puikiom šėponj. Dide
lis augštis. Arti Katalikiškos Baž
nyčios ir mokyklos. Imk Grand Avė. 
karą iki Meade Avė. Eik 2 blokus 
i šiaurę ir pamatyk šiuos puikius 
namus Šiandie. Tai nieko nekainuoja. 
Mes esame tikri, kaip Tamsta juos 
pamatysite Tamsta sutiksite, kad jie 
yra verti tos kainos, kurią mes pra
šome. Mes duosime spedales sąlygas 
pirmiems penkiems (5) pirkėjams. 
Pamatykite savininką.

Meade Avė., kampas Altgeld

PARSIDUODA nckarnė. Kepama 
balta duona ir keksai. Išvažiuoju j 
Lietuvą, gausit bargeną. Tiktai 
na pekarnė toj apielinkėj. 

Naujienų Skyrius 
3210 S. Halsted St. 

No: 54

vic-

GRAŽUS grųjiklis pianas. Kai
navo $550. Turiu greitai parduo
ti Už! $225į

Kreipkitės:
4411 So. Campbell Avė.

' 1-mos lubos

PARSIDUOĮ7A 1 meto senas, nau
jausio styliaus 2 augštu po 5 kam
barius namas. Garu šildomas; ugnia
vietės, knygoms spintos, mahogany 
ir beržo medžiu baigtas. Inmurinta 
maudynė — baltų plytų baigta. Ga- 
zo pečiai ir. ledaupėš. Plieno kon
strukcijos. Didelis beizmentas ir 2 
karų garadžius. Parduosiu už $15,- 
009 — reikia apie $3,000 įmokėti.

HUGH HAMILL »
G022 So. Artesian Avė.

$39Q
DEL bulvaro namo didumo 

lotas 33X150 pėdų, Calume 
distrikte, netoli bažnyčios; mo 
kykla skersai gatves. Yra vis 
geri patogumai; gatvekariai 
husai ir traukiniai. Title garan 
tuota 
Co.

Vienas šimtas ir viena pėda 
ant kampo

ANT valstybinio vieškelio. Kaina 
$1000. šis lotas yra 181 pėdų, prie 
gero, kietaus kelio. Greitai bus ce
mentuotas. Puikus . investmentas. 
Sąlygos: $180 įmokėti ir $10 mėne
siui.

Taipgi keletą akrų

pcr Chicago Title & Trust

PARSIDUODA garadžius arba 
imsiu partnerį. Turiu du bizniu, 
ba parduosiu Lunch Ruimj.

♦ Englewood 2000

pri-

PARDUOSIU, arba mainysiu, 2 
pagyvenimų medinį namą 4 ir 4 kam
bariais. Y ra elektra, gasas, maudy
nės ir toiletai viduje. Namas Bright- 
on Parke. Mainais imsiu žemės, lo- 

Meldžiu 
po

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted St. 

Box 773

KANKAKEE UPE

PARSIDUODA .Soft Drink ParJo
ris, keturi kambariai pagyvenimui. 
Geras biznis. Pardavimo priežastį pa
irsite ant vietos. 4343 So. Hermitage 

Avė., Tel. Yards 1845. <

PARSIDUODA Ice Cream Parloris.
Geras pelningas biznis. - 

'3225 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Hardvvare sto
ras, laikoma viskas. 1

tus, automobilių ar troką. 
pasiskubinkite. Ateikite vakare 
kad ir agentai.

2923 So. Emerald Avė. 
1-mos lubos užpakalyj 

Chicago, III.

6
Pasirinkimui dideli lotai, pigios 

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

PaaukavinĮO išpardavimas
Del • subankrutavimo ir foreclo- 

sure mes galime • pasiūlyti nuosa
vybę ant 3417 ir 3421 S. Halsted 

ypa* 
svnr-

str. pastebėtinai žema kaina 
tai, kuri turi cash ir supranta 
bą šjos apielinkės.

Mūrinė biznio prapertė, 7

PARSIDUODA 148 akrų žemės 
farma, Michigan Valstijoj, arba mai
nyčiau į prapertę Chicagoj. Randasi 
visa mašinerija, gyvuliai, geri budin- 
kal; arti upės ir Summer Resortų.

Kreipkitės
B. KAIRIS

5926 So. Elizabeth Street

metųrAnlžAVhVU 1 naraware šio-. scnumo> augštų su mūriniu beis- 
iao, minvitm vi.Tn.a4. kas tik mentu, su krautuvėm (dviguba ir 
prie hardware priklauso. Vieta Į* turiniai garadžiai. Namas 90 JtevYtoriau^

Supirkinėjimas vir Mainymas
Turiu parduoti rezidencijos lotą už 

$1400 ir biznio prapertę. 2 blokai nuo

įęra.
6005 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI ar mainymui gro-Į 
šerne ir bučemė, ant namo arba na
mo su bizniu. NAUJIENOS, 1739 So. 
lalsted St„ Bo^802f 

. . ■ ■ —■ ■ ■■ ■ ■ ■■■ i .......... ....■

PARSIDUODA Ice Cream Parloris, 
kendžių, cigarų, cigaretų ir notion 
krautuvė ant kampo. 'Parduosiu pi
giai dėl priežasties ligos, 5 
kambariai pagyvenimui.

1730t So. Union Avė.
1

dideli

PARSIDUODĄ ice cream, minkštų 
gėrimų, cigarų, tabokos, cigaretų ir 
lengvų groserių krautuvė. ,.

1621 So. Union Avė.
*---------- -------- -------------------- -------- -

- J -
PARSIDUODA grosernė, daranti 

gėrą biznį. 2 lotai, 3 flatai, 2 kąru 
garadžius. Geroj apielinkėj. JOS. LA 
PAGE, 4252 So. Artesian Avė.

PARSIDUODA bučernės svarstyk
lės. Cash arba ant išmokėjimo.

1.415 S. Millard Avė.

pėdų gilus. Garu apšildytas. Geram 
padėjime.

Priimsiu mortgage popierius, ar- NAUJIENOS, 1739 So. Kal
ba gryną prapertę kaip dainų mo- _r.J, nnn >
kestį.

KOCH & CO. EXC. AGENTAI
' ' 2603 S. Halsted St.

, Victory 6590

sted St. Box 799.

$690, 15 mylių į vakarus nuo Chi- 
cagos. Arti Ogden Avė. Sąlygos 
$125 įmokėti ir $7 mėnesiui. Atsa
kantiems žmonėms pastatysiu na
mus ant šios žemės. Rašyk, tclefo- 
nuok arba užeik pas

W. H. DAR R,
225 So. Hoinan Avė., Chicago, III. 

Van Buren 7841

$500 įmokėjus nupirks 4533 
S. Union Av. 2 flatų namą, beiz- 
mentas ir barnė, 1445 ar 1447 
W. Ohio St. vieną ar 2 flatų
bst dar kitą 6 kambarių reziden
ciją. 117 N. Dearborn St.; Koom 
319.

ar-

TURIU naują namą South Sidėj. 
Mainysiu ant pelningos ' farmos. 
SIMON, 7923 So. Park Avė.

CHATHAM FIELDS
‘ Puikiausias 2 ir 3 flatų po 6 kam
barius. Parduosiu pigiai ar priimsiu 
cottage mainais. SIMON, 7923 South 
Park Avenue.

Tušti apartmento arba biznio 
vieta

šiaur-vakarinis kampas, 140 pė
dų, Garfield boulevaro ir So. May 
Street su 75 pėdų frontu į Racine 
Avė., į šiaurę ųuo guzo, stoties.

Mes esame įgalioti padaryti 10% 
paaukavimą • ant šios nuosavybės. 
Priimsime $10,000 kaip (mokėjimą, 
likusius pagal sutarties.
KOCH & CO. EXCH. AGENTAI 

2603 S. Halsted St.
Victory 6590

PARSIDUODA labai pigiai gra
žus namelis. Pečių šildomas. El
ektra. 4 lotai prie namo aptver
ti. Galima laikyti vištas ir kar
ves. Cash ir ant išmokėjimų. Sa
vininkas 4955 Karlov Avė., 
bloko nuo Archer Avė.

PARSIDUODA 40 akrų farma Mi- 
ehigan Valstijoj. Žemė molis su žvi- 
ru ir juodžemis, arti akmeninio ke
lio, prie pat mokyklos, prie ežere. 
Gražus sodnas, geros triobos, 3 me
tai senumo.

JOHN STANKOVICH
P. O. Box 17 Hiawatha, Mich.

PARSIDUODA 3 flatų po 5 kam
barius medinis namukas ir dar ločhs. 
Namas randasi ant Leavitt St. Savi
ninkas 1825 So. California Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu i 
lotus mūrinį bttngalow ant kampo 
8' kambariai ir marinis garadžius 
dei 2 karų; įtaisymas vėliausios 
mados, 6 mėnesių senumo.

Kreipkitės.
3501 W. 61th Place

PARDAVIMUI 2 namai. Naujas 
bungalow, 6 kambarių, su 2 lotais. 
% SENAS 4 kambarių, su 2 lotais, 
netoli švento Kazimiero kapinių, 
blokai iki gatvekarių.

• 11328 So. Troy St.
\ . Mt. Greenwood, III.

4

BUDAVOk DABAR
Kodėl mokėti taksus už lotą. Mes 

pabudavosime tok; namą, kokį Tam
sta norėsi. Žemiausios prekės. Mokėk 
kaip rendą. ,m '

7923 So. Park Avė.
TYiangle 0535

TURTU gerą ukj arti Valpataiso. 
Mainysiu ant nuosavybės Chicagoj. 
GANZĘL, 7923‘Sę. Park Avė.

PARSIDUODA 3 kampiniai lotai, 
66th Avė. ir 62nd St., ant išmokėji
mų ar cash. Savininkas randasi 4858 
Wentworth Avė., Tel. Blvd. 5184.

ANT 
murinę 
siu ant

pardavimo 7 kambarių 
bungalow, arba mainy- 
loto arba biznio.

J. LEPO
6604 S. Artesian Avc.

Republic 10363

dole- 
cen- 

tų it* kiekvienas centas atlieka 
i am tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiama 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kięk 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė-i 
tumėt juos j banką ar SDulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po' 
$6.0(1 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKI? 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Sapply Co^ 
1637 Weat IMvision SU 

netoli Marshfield

Studebaker ąutoniobi* 
yra vieni iš tvirčiausių 

^■HHjir kainos prieinamos, nes 
■RSSf/ kompanija pati viską ga- 

mina. Tokiu budu Stude
baker ir yrą užvadintas “one profit 
car°.» Niekas kito pelno negauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus, transmission, diffe- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalį iš .kitų kompanijų. Tai
gi kas manot pirkti ar mainyti ant 
naujo, meldžiu pašaukti ntus, męs 
atvažiavę jums nuodugniau išaiškin
sime. >

ANT PARDAVIMO groserio, ken
džių, cigarų^ tabako, ice creamo, 
mokyklos reikmenų krautuvė, prie
šais mokyklą, biznis išdirbtas per 
daugel metų; trys kambariai pngyz 
venimui ir vienam karui garadžius.! 
Parduosiu pigiai; važiuoju Lietu-1 
von. 351» S. WaBace St.

' NEDIDELĘ grosernę priveistas 
parduoti ar mainysiu ant loto. Ga
liu priimti pianus arba parlor se
tą. 4141 S. Maplevuood Avė.

kiekvieno 
kiek Jūsų 

laikytumėt ji
su sekretorių

apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA. 
\1X9 So. Halnted St.

Tel. Prospect 1297 •

F. J. YANAS '
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

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

nišiai. Pat duodama už prieinamas 
kainas.

Milda Auto Sales 
3121 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1685
D. Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

PARSIDUODA delicattessęn, gro- 
sernė, kendžių, ice cream, cigarų 
krautuvė. Pagyvenimui' kambariai. 
Parduosiu pigiai. 4465 S. Wells St,

AR NORI NAMĄ STATYTI?
MES parūpiname pilną patarnavi- 

ir 
ir

/ PRIVERSTAS parduoti biznio 
lotą ant pilnos sekcijos linijos, 
tik du blokai nuo elevatoriaus. 
Auganti apieftnke. Galimybė pa
brangimo. $800. NUAJIENO3, 
Box 800. _

•BRIGHTON Park. Žiūrėk, 
apleidžiu miestą. Naujas dvie
jų flatų -mūrinis namas, 2 įca- 
rų garadžius. Labai pigiai. At
sišauk 3512 W. Pershing Rd. , 
2 lubos. -

G. D. L. K. Vytauto priešpusmeti- 
nis susirinkimas jvyks Penktadienyj, 
Birželio 25 d., š. m., Paprastoj Svet., 
7:30 vai. vakard Visi nariai malonė
kite susirinkti, nes bus daug naujų 
dalbų svarc.tymui.

Kviečia Valdyba

BRIDGEI’URTO LIETUVIAMS:

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 8-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki VVždlace ir 
nuo 85-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. I 
UŽ “Naujienas” galima mokėti sykį 
| savaitę arba syk; j mėnesį. Gyvo- 
ranti pažymėtame zone, o da neap- 
tupinaml ankstyvomis “Naujienomis“ 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros
Knygynas, 8210 So. HaUted St. (Tel. I
Boulevard 9663). *

VIENO. TONO TROKAS
FORDAS, visai gerame 

vyje, labai tinkamas dėl 
sernės ir bučernės.

Parsiduoda pigiai.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St,

sto- 
gro-

DEL svarbių priežasčių parduo
siu arba mainysiu ant namo savo 
forničių Storą. Meldžiu atsišaukti 
greitai. •

4559 S. Paulina St. ,< . 
Tel. Yards 0145

Klauskit Rymkiewicz •

NAMAI-ŽEME

mą statymui; planus, paskolą- 
statybą. Phdaronie darbą geriau 
pigiai negu kiti. - 

JOSEPH YUSHKEWITZ
Gerų namų statytojas 

3647 Archer'Avė.
Tel. Lafayettes4195

BUS PARDUOTA SU 
NUOSTOLIAIS 

$8500 nupirks naują 6 kambarių 
bungalow 7119 So. Fairfieid Ąve.

GERIAUSIA yieta, kampinis 2 
augštų mūrinis biznio namas, 70 pė
dų lotas, grosernė ir bučernė. Senai 
išdirbta. Daro ęerą biznį. Parduoda
me, nes partneriai nesutinka.

5129 Archer Avenue 
Kampas Kildare 
Lafayette 0392

FARMOS! FARMOS
Didžiojoj Lietuvių Ūkininkų Kolioni- 

izių farmų ant narda-Aržuolu baigtas, furnacc apšildo-- joj yra daug gražių f 
ma, naujos mados plumbingas. Iš- vimo, reikalaukit ūkių surašo, J. A. 
imtinai puikiai ^išdekoruotas. ‘Tilę. žemaitis, R. 1 Box 17, Fountain, Mich. 
H bloko nuo karų linijos ir Par-i £------------- ------------------ .. -......
ko. Lengvais išmokėjimais. Atda-| - -------------- - - - - -
ra apžiūrėjimui. Galima apsigy
venti:

G, F. MAURER 
Savininkas ir budavotojas

PARSIDUODA 5 kambarių namas 
ir lotas 4631 So. Savvyer Avė. $1,000 
cash. L. J. Jacobson, 4155 Archer 
Avė., Lafayette 8706.

TAVO

MAINAIS. 2 flatų medinis 
namas su-, groserne, Brighton 
Park apielinkej. Mainysiu ant 
2 flatų mūrinio. J. Spanko, 901 
W. 33rd St. Yards 4669.

MORTGECIAI-PASKŪLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų, 
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

’ ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedzie Ava, 

Lafayette 6788

LIETUVIŲ KPAŪSTUV®
Spauzdinam įvairius spaudos dar

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

musų spaustuvę.
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 

SPAUSTUVfi
710 W. 38rd St., Chicago, III.

Tel. Yards 6751

i

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, į Deiikater 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

gpecialumas Geras patar- 
/ narimas. Žemos kainos.

Sostheims, 1912 Sb State St.

DIDELIS bargenas. Savinin
kas apleidžia Chicago. Paige 
Coupe 5 pasMžierių ir pianas la
bai pigiai parsiduoda. Viskas 
gerame stovyje. Kreipkitės:

1606 So. Halsted St.

ANT pardavimo 5 pasažierių Paige 
sedan, arba mainysiu ant loto.

6604 So. Artesian Avė.

GERIAUSI PROGA 
GYVENIME! 
----- ------------“7 

PARDAVIMUI puikus 
tai kreipkitės naujas uniro . namas su 

stogu; 2 fintai po 4 kambarius. 
Pirmas flatas . furnasu 
Randasi Brighton Parke 
apiehnkėje. Savininkui reikia pi-' 
nigų kitam tikslui, pardtios pigiai. 
Kaina $10,500, vertas $11,500; rei
kia įmokėti $4,000.

PARSIDUODA 2 flatų po 6 kam-1 <BUNGALOW parsiduoda pigiai; . “ ■ itiiiviitJk vianii tvintii cnniiiHA • G %rJI_

PRANEŠIMAS
Tlbms, kurie žingeidauja susipa

žinti su farinomls, f 
pas Stanley Budrik. Esu sugrįžęs 
nuo farmų ič už savaitės laiko grį-1 
šių atgal su automobiliu. Norintie
ji važiuoti, galite ateiti* ir važiuoti, 
nes kelias veltui. 3243 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 8167. i

2 • augštų 
bungaloYV
šildomas.

lietuvių

$12,000 eash, likusieji kaip mort- 
gečiai nupirks puikų* 12 flatų su 
dviem krautuvėm buildingą. šiaur
rytinis kampas 26-tos gatvės ir 
Emerald Avė. Rendos <$7500 me
tams. Namas neša 22% nuo jūsų in
delių.

SAVININKAS
1621 S. Fisk str. Krautuvėj

Proga, pasitaikanti vieną syk 
gyvenime. Geriausias pas i u Ii-J 
jimas laimės.

barius muro namas, karštu vande
niu šildomas. Parduodu pigiai, nes 
-noriu greit parduoti ir išvažiuoti 
Lietuvon. 6843 Washtenaw Avė.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgiČfų, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Ckuk St., Room 820 

Phone Central 6260

Paskola namų savininkams nuo $200 
iki $2000. Užmokėjimui taksų, spe
cialių assessmentų, pataisymui, už
mokėjimui skolų arba dėl .title. Mė
nesiniais išmokėjimais.

RELIANCE REALTY 
& MORTGAGE CO.

30. N. LaSalle St. Franklin 1808
murfnė, vienų metų senumo; 5 vė 
liausies 
šildoma.
randasi
įmokėti

BIZNIAVAS
augšto; štoras įr 5 kambariai; karš
to vandenio šiluma. Parduos pigiai įrengti. Porčiai su dratais ir stiklu 
ir lengvom išlygom; priims lotą aptverti. 30 pėdų lotas. Viskas pilnai

mados 
Kieto

South 
$1,000,

REIKALINGA pirmieji ir antrieji
huti tuojaus parduota. Geras mortgečiai, stakai ir bondsin. Veik 

pasiuhjimas bus priimtas —• puikus greitai. NAUJIENOS, 1739 So. Hal- 
4 kambarių mūrinis bungalow. Kiek- ste(j st. rox 793. 
vienas kambarys didelis ir šviesus. 1 
Karštu vandeniu šildomas. Augštis 
su grindim — yra vietos kambarį

kambariai; furnastt 
medžio išbaigimas; 

Side. Kaina $7,850, 
kitus kaip rendą. 
ųniro namas vienoTIKRI DARGENAI

paskiausis 1924 Ford Coupe $225.00
1Q24 Ford Touring ........... T' ______ ___ _ ___ _ ___  _ ........................ .
1923 Maxwell Sedan ..... . $175.00 Du pečiai. Aržuolo trimingai, nau- mainais kaipo dalį įmokėjimo.
Turime daug kitų žemomis kaino- jausies mados. Rendos $90 į mėne- 

mis. Visi karai atnaujinti ir garan- 1 
tuojami. \

1725 W. Division St. i

1 
1

TIKRAS bargenas prie vienuoly
no, Parsiduoda medinis namas, 5 

ių, fyrnace Šildomas, 
ržuolo trimingai, nau

iUOO.OO ir 6 kambarį
$275.00 l)n nečiai. Ar

MOKYKLOS
Kaina $9500.

D. BRAZAUSKIS 
2641 W. 69 St., antros lubos

Atsilankykite dieną ar 
Į pas

J. YŲiSHKEW1TZ, 
3647 Archer Ava.

įrengta. Kas nors gaus gerą barge- 
vakarais ną. Savininką galima matyti visą die- 

Nedėlioj. Lengvais iŠ-i ną Suimtoj ir 
I mokėjimais.

7206 • So. Rockwell Street

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mokinant dienomis ir vakarais. At- 
sišaukit arba rašykit INTERNA

TIONAL BARBĖK COLLEGE, 651- 
l 672 W. Madison Street.


